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ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
" ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ ΑΔ"
ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ
1/1/ - 31/12/2008
Ππορ ηην
ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ
ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2008.
Κύπιοι μέηοσοι,
Με ηελ παξνχζα έθζεζε δηαρεηξίζεσο ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
αλαζεσξεκέλεο 4εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ., επηζπλάπηνπκε πιήξε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ φπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη
ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην άξζξν 135 ηνπ λ. 2190/1920.
Δπιζκόπηζη
πλερίδεηαη θαλνληθά ε εμέιημε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 2ε θαηαζθεπαζηηθή ζχκβαζε πνπ
ππεγξάθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, θαη αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ κέρξη ην
ηέινο ηνπ Ινπλίνπ 2009. Παξάιιεια δηεμάγεηαη έξεπλα αγνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ
Βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε εηδηθή κειέηε, θαη αλακέλεηαη ε
παξαγγειία, ε παξάδνζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
έρεη ηαρζεί.
Με ηελ απφ 31/05/2008 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ
ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ." απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ
10,00 € ζε 2,00 € κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 982.440 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 10,00 € αλά κεηνρή ζε 4.912.200 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,00 €
αλά κεηνρή (split 1/5). Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν κε
ηελ 3345/07.07.2008 αλαθνίλσζε ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο.
Σελ 1/11/2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο
«ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ Γεληθή Κιηληθή - Ιδησηηθφ Μαηεπηήξην Α.Δ.» θαηά ηελ νπνία
απνθαζίζηεθαλ νη θαησηέξσ απμήζεηο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ :
α) θαηά ην πνζφ ησλ €1.964.880,00 κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηελ
έθδνζε θαη δσξεάλ δηαλνκή 982.440 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο €2,00 αλά κεηνρή, ππέξ παιαηψλ κεηφρσλ θαηά ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Σα απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη
πξνέξρνληαη απφ ην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην».
β) θαηά ην πνζφ ησλ €4.857.144,00 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ
ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο, κε αλαινγία 0,412 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία (1) παιαηά
κεηνρή. πλνιηθά ζα εθδνζνχλ 2.428.572 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο €2,00, κε ηηκή δηάζεζεο €3,50 αλά κεηνρή. Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη ηεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο, χςνπο € 3.642.858,00 ζα αρζεί ζε
πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην». Η
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πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο αλσηέξσ αχμεζεο έγηλε κε
ηελ απφ 4/3/2009 απφθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ ηελ 18/3/2009 (Απφθαζε 1043/18.3.2009 Ννκαξρίαο Λάξηζαο).
ηελ παξαπάλσ αχμεζε θαη κέρξη νινθιεξψζεψο ηεο θαηά ηελ 31/12/2008, ε κεηξηθή
εηαηξεία έρεη θαηαβάιιεη πνζφ €2.500.000,00 ελψ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία MEDSTEM
SERVICES AE €1.500.002,00.
Γηα ηελ αλσηέξσ αχμεζε, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, ε εηαηξία έρεη πξνρσξήζεη ζηελ
πξνεηνηκαζία Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3401/2005 θαη ηνπ
θαλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ην νπνίν ππνβιήζεθε
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη εγθξίζεθε κε ηελ απφ 19/12/2008 απφθαζή ηεο.
Δπενδύζειρ

Δπελδχζεθαλ θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο €20,40 εθαη. ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηεο
θιηληθήο ηεο εηαηξίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ επελδχζεσλ αθνξά ζηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην ππφινηπν ζηελ εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ζε πξνθαηαβνιέο γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ. ε φηη
αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, ππεγξάθεζαλ νη
αθφινπζεο ζπκβάζεηο γηα α) ηελ αγνξά – εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ
εμνπιηζκνχ απνζηείξσζεο ηεο ππφ αλέγεξζε θιηληθήο, β) ηνλ θχξην εμνπιηζκφ
καγεηξείσλ, γ) ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πιπληεξίσλ – ζηδεξσηεξίσλ ηκαηηζκνχ θαη δ) ηνλ
θχξην εμνπιηζκφ θπιηθείνπ – παξαζθεπαζηεξίνπ.
Πποοπηικέρ
Οη πξννπηηθέο γηα κηα επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζπλερίδνπλ λα εληζρχνληαη,
αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, πςεινχ επηπέδνπ. Η
ιεηηνπξγία ηεο ΙΑΩ Θεζζαιίαο (ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζνχλ Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγηθή θαη
Γεληθή θιηληθή) εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ζθνπφ ηεο δεκηνπξγίαο απμεκέλεο αμίαο ηεο εηαηξείαο
γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. Σα παξαπάλσ εληζρχνληαη απφ ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη
Ιαηξνί ηεο πεξηνρήο , εθ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφο αξηζκφο έρεη εληαρζεί ζην κεηνρηθφ ζρήκα ηεο
ΙΑΩ Θεζζαιίαο.

Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηε ζχζηαζή ηεο κέρξη
ζήκεξα, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ.
ημανηικά γεγονόηα μεηά ηην 31/12/2008

Η εηαηξία θάλνληαο ρξήζε ηεο απφ 15/02/2008 ζχκβαζεο θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ,
πξνέβε ηελ 16/02/2009 ζηελ έθδνζε Γ΄ ζεηξάο νκνινγηψλ χςνπο €3.500.000,00, γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξάο
βηνταηξηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θιηληθήο ηεο.
Σελ 03/03/2009 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, παξά
ην δηεζλψο αξλεηηθφ θιίκα θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ζηελ αχμεζε ζπκκεηείραλ
εθηφο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηαηξψλ θαη 12 λένη ηνπηθνί ηαηξνί θαη ην ζχλνιν ησλ
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αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ αλήιζε ζε €8.500.002,00. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο θαιχθζεθε
100%.
Δπηπιένλ, ην Γ.. ηεο εηαηξίαο απνθάζηζε ηε ζχγθιηζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ, γηα ηελ 04/04/2009, κε ζέκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέαο αχμεζεο
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ.
αο εθζέζακε ηελ πνξεία θαη ην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε ηνπ 2008, ζαο παξαζέζακε
ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο
εηαηξείεο θαη εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππνζέζεσλ θαη ηελ
απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ειεγθηνχ απφ θάζε επζχλε γηα ηελ
δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θξηλφκελεο ρξήζεσο.
Λάπιζα, 21 Μαπηίος 2009
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

ΦΑΙΓΩΝ Δ. ΚΑΡΙΜΠΑ
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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο «ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ
ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.»
Έκθεζη επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο «ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.», πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή
θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο.
Δςθύνη Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε
απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο.
Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο
πεξηζηάζεηο.
Δςθύνη Δλεγκηή
Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά
Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά
απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά
πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη
πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο
ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ
ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ ΑΔ
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πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο
θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο.
Γνώμη
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αναθοπά επί άλλυν νομικών θεμάηυν
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 .

Αζήλα,

23

Μαξηίνπ 2009

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΠΔΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11991
ΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ
Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα
Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΥΡΗΔΩ 1/1 - 31/12/2008
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2008
31/12/2007

Σεκείωζε
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Δλζψκαηα πάγηα
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

6
15, 19
20

35.407.281,55
272.901,47
6.184,21
35.686.367,23

15.013.998,66
296.955,80
6.184,21
15.317.138,67

8
9

73.573,15
723.717,09
797.290,24
36.483.657,47

6.988,17
248.823,57
255.811,74
15.572.950,41

18
18
19

11.789.280,00
654.960,00
612.360,97
-1.478.335,12
11.578.265,85

9.824.400,00
2.619.840,00
765.451,21
-641.712,21
12.567.979,00

10
12

14.500.000,00
3.922,18
14.503.922,18

0,00
3.922,18
3.922,18

11

ύνολο Τποσπεώζευν

10.401.469,44
0,00
10.401.469,44
24.905.391,62

474.556,61
2.526.492,62
3.001.049,23
3.004.971,41

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν και Τποσπεώζευν

36.483.657,47

15.572.950,41

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείυν
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην (5.894.640 κηρ ρ 2,00 €)
Απνζεκαηηθά Τπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ
ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Γάλεηα
Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 1/1 - 31/12/2008
Σεκείωζε
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μικηά κέπδη
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών,
επενδςηικών αποη/ηυν και αποζβέζευν
Απνζβέζεηο
Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών,
επενδςηικών αποηελεζμάηυν
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Κέπδη ππο θόπυν
Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Κέπδη μεηά από θόποςρ
Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή

17
13

6

14
14

15

16

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/10-31/12/08 1/1-31/12/08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-183.011,40
-377.694,23
0,00
0,00
0,00
-940,97

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/10-31/12/07 1/1-31/12/07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99.454,69
-285.406,35
0,00
0,00
-370,00
-1.735,28

-183.011,40
0,00

-371.296,10
-7.339,10

-97.375,94
-2.448,75

-277.427,88
-9.713,75

-183.011,40
3.384,05
-169.906,22
0,00
0,00
-349.533,57
-10.005,53
-359.539,10

-378.635,20
3.575,56
-588.319,18
0,00
0,00
-963.378,82
126.755,91
-836.622,92

-99.824,69
5.238,99
-26.505,22
0,00
0,00
-121.090,92
30.272,73
-90.818,19

-287.141,63
40.191,73
-26.543,53
0,00
0,00
-273.493,43
68.373,36
-205.120,07

-359.539,10
-0,0732

-836.622,92
-0,1703

-90.818,19
-0,0185

-205.120,07
-0,0417
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/1- 31/12/2008
1/1-31/12/2007
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε Πεξηφδνπ
Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε

-963.378,82
521.806,21
-441.572,61

-273.493,43
-3.934,45
-277.427,88

Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

3.691,53
9.638.146,65
9.641.838,18
9.200.265,57

1.116,14
-1.067.177,90
-1.066.061,76
-1.343.489,64

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Καηαβιεζέληεο ηφθνη
Καηαβιεζείο θφξνη εηζνδήκαηνο
Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Α)

-299.553,00
-2.280,00
8.898.432,57

-26.543,53
0,00
-1.370.033,17

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Β)

-20.400.621,99
3.575,56
-20.397.046,43

-6.877.335,20
40.191,73
-6.837.143,47

0,00
14.500.000,00
-2.526.492,62
11.973.507,38
474.893,52

4.912.200,00
2.526.492,62
0,00
7.438.692,62
-768.484,02

248.823,57
723.717,09

1.017.307,59
248.823,57

Μεηαβολέρ Κεθαλαίος κίνηζηρ
Αχμεζε/(κείσζε) απαηηήζεσλ
Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ
Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Γ)
Καθαπή (μείυζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (Α+Β+Γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηην απσή ηηρ σπήζευρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζευρ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 31/12/2008
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν ΄Δναπξηρ
σπήζευρ (1/1/2008 και 1/1/2007)
Μεηαβνιέο πεξηόδνπ
Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ΄ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
Αχμεζε θεθαιαίνπ
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Σύλνιν Μεηαβνιώλ
ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν Λήξηρ
σπήζευρ (31/12/2008 και 31/12/2007)

31/12/2008

31/12/2007

12.567.979,00

7.860.899,07

-153.090,24
0,00
-836.622,92
-989.713,16

0,00
4.912.200,00
-205.120,07
4.707.079,93

11.578.265,85

12.567.979,00
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ημειώζειρ επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν καηά ηην 31/12/2008
1. Γενικέρ πληποθοπίερ
Η εηαηξεία "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ" ΠΑΡΟΥΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ζα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.
Η εηαηξεία "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ" ΠΑΡΟΥΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ έρεη ηελ
κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Λάξηζα, Κνχκα & 28 εο
Οθησβξίνπ 14 θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη www.iasothessalias.gr
Οη νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2008 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηελ 21.03.2009.
2. Οι ζημανηικέρ λογιζηικέρ απσέρ πος σπηζιμοποιεί η Δηαιπεία
2.1. Πλαίζιο καηάπηιζηρ ηυν οικονομικών καηαζηάζευν
Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνύ πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηηο νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ηωλ ειεγκέλωλ εηήζηωλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ρξήζεωλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2007 θαη 31 Δεθεκβξίνπ
2006 (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Τν 2003 θαη 2004 ην Σώκα Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ
Πξνηύπωλ (IASB) εμέδωζε κηα ζεηξά από λέα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθόξεζεο (IFRS) θαη αλαζεώξεζε Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (IAS) ηα νπνία ζε ζπλδπαζκό
κε ηα πθηζηάκελα κε αλαζεωξεκέλα πξόηππα πνπ είρε εθδώζεη ε Επηηξνπή δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ
Πξνηύπωλ (IASC – Πξόγνλνο ηνπ Σώκαηνο Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ IASB), αλαθέξνληαη
ωο “ The IFRS Stable Platform 2005”.
Η Εηαηξεία εθαξκόδεη ηα «The IFRS Stable Platform 2005» από ηελ 01/01/2005.

Τιοθέηηζη ηος ΓΛΠ Νο 1 (Αναθευπημένο 2003)
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ
θόζηνπο, εθηόο από ηα νηθόπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εύινγε αμία ηνπο θαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάηω.

Νέα ππόηςπα, επμηνείερ και ηποποποίηζη ςθιζηάμενυν πποηύπυν
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία
έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο (ή
θαη ηνπ Οκίινπ) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
I. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά για ηην σπήζη 2008
ΔΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε»
θαη ΔΠΦΠ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» –
Επαλαηαμηλόκεζε ρξεκαην-πηζηωηηθώλ κέζωλ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1004/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 15εο Οθηωβξίνπ 2008
L275- 16.10.2008) Δθαξκόδεηαη από ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008.
Η ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα επαλαηαμηλνκήζεη κε
παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε φζα
ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά
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ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε) ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηελ «εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ» ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Η ηξνπνπνίεζε, επίζεο,
επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα κεηαθέξεη απφ ηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε» ζηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα πιεξεί ηνλ νξηζκφ «Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο» (εάλ δελ είρε ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη ην ελ
ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ
έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΕΔΔΠΦΠ 11 - ΔΠΦΠ 2: Σπλαιιαγέο Ιδίωλ Μεηνρώλ Οκίινπ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 611/2007 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 1εο Ινπλίνπ 2007, L
141-2.6.2007) Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ 2007.
Η δηεξκελεία απνζαθελίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππάιιεινη
κίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπίζεο
δηεπθξηλίδεη εάλ νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε
δηαθαλνληζκφ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο
κεηξεηνίο.
Η δηεξκελεία δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΕΔΔΠΦΠ 14 – Όξηα Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ Καζνξηζκέλωλ Παξνρώλ, Ειάρηζην
Απαηηνύκελν Σρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1263/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ
2008, L338-17.12.2008) Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008.
Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζε παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη ζε άιια
καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Η
δηεξκελεία απνζαθελίδεη:
α) Πφηε νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή
κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηαζέζηκα,
β) Πψο ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ
ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή κεηψζεσλ
κειινληηθψλ εηζθνξψλ θαη
γ) Πφηε ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ζα
δεκηνπξγνχζε ππνρξέσζε.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε
δηεξκελεία δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.

II. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά μεηά ηην 31 Γεκεμβπίος 2008
ΔΛΠ 1 (Αλαζεωξεκέλν 2007) «Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ
2008, L339- 18.12.2008) - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
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Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη:
α) Η θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο
κε κεηφρνπο,
β) Η εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ
ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά εηζνδήκαηα», θαη
γ) Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο
λέσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο
ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ.
Ο Καλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε αξθεηά ΓΛΠ, ΓΠΥΠ, ΔΓΓΠΥΠ θαη ΜΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη
απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009.
ΔΛΠ 23 «Κόζηνο Δαλεηζκνύ» (αλαζεωξεκέλν ην 2007)
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1260/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008,
L338- 17.12.2008 - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Η βαζηθή δηαθνξά ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο
σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Δπίζεο έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο
ζηα ΓΠΥΠ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 38 θαη ΔΓΓΠΥΠ 1 πνπ
ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΔΛΠ 1
(Τξνπνπνίεζε)
«Παξνπζίαζε
ηωλ
νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεωλ»
Φξεκαηνπηζηωηηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 53/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 21εο Ιαλνπαξίνπ 2009, L
17- 22.1.2009) Δθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα
απφ ηνλ θάηνρν θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα
θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Η
ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ
αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ
κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, ΓΛΠ 39 θαη ΔΓΓΠΥΠ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
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ΔΠΦΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Πξώηε πηνζέηεζε ηωλ ΔΠΦΠ» θαη ΔΛΠ 27
(Τξνπνπνίεζε) «Ελνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 69/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο Ιαλνπαξίνπ 2009, L
21- 24.1.2009) - Δθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ
γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ
εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο
γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο,
ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο.
Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27
θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα
ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.
Δπεηδή ε εηαηξεία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΠ, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα έρεη
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
ΔΠΦΠ 2 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Εμαξηώληαη από ηελ Αμία ηωλ Μεηνρώλ»
– Πξνϋπνζέζεηο Καηνρύξωζεο θαη Αθπξώζεηο
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1261/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008,
L338- 17.12.2008) - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε
ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ
φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε
πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα
έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε.
Η εξκελεία απηή δελ ζα έρεη θακκηά επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2009 .
ΔΠΦΠ 8 «Κιάδνη Δξαζηεξηνηήηωλ»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1358/2007 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007,
L304- 22.11.2007) - Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο
αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ.
χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο
πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε
απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Η εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ
1 Ιαλνπαξίνπ 2009.
ΕΔΔΠΦΠ 13 – Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1262/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008,
L338- 17.12.2008) - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008.
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Η δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ
ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά
κίιηα», ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο.
Η δηεξκελεία δελ έρεη αθφκα εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
III. Σποποποιήζειρ ζε ππόηςπα πος αποηελούν ένα ημήμα ηος ππογπάμμαηορ εηήζιυν
βεληιώζευν ηος ΓΛΠ (ςμβούλιο Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπυν)
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 70/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο Ιαλνπαξίνπ 2009, L
21- 24.1.2009)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ
ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΠ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2008. Οη
παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ»
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη
Απνηίκεζε» απνηεινχλ παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ ζα
επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 16 (Τξνπνπνίεζε ) «Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» (θαη επαθόινπζε
ηξνπνπνίεζε ζην ΔΛΠ 7 «Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ»)
Η ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ λα παξνπζηάδνπλ ηo πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα
θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Η επαθφινπζε
ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αγνξά, εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη
ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ζηηο ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξεία θαη ηνπ Οκίινπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε εθκίζζσζε θαη
κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη
επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009,
σζηφζν δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο»
Οη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο:
α) Μηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ
έθηαζε ζηελ νπνία νη δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο
απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο
παξνρέο πνπ απνδίδνληαη ζηε πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο
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πξνυπεξεζίαο εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
β) Ο νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη
ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ
ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο
ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
γ) Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε
εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο
12 κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
δ) Σν ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα
Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη
φρη λα αλαγλσξίδνληαη. Σν ΓΛΠ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009,
σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΛΠ 20 (Τξνπνπνίεζε) «Λνγηζηηθή θξαηηθώλ επηρνξεγήζεωλ θαη γλωζηνπνίεζε
ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο»
Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν
απφ εθείλν ηεο αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ
εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε
ηνπ ΓΛΠ 20. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ιάβεη δάλεηα απφ ην Κξάηνο, ε
ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξεία.
ΔΛΠ 23, Κόζηνο Δαλεηζκνύ (όπωο αλαζεωξήζεθε ην 2007) (Τξνπνπνίεζε)
Με ηελ ηξνπνπνίεζε:
(α) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έμνδν ηφθνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηνπηζησηηθά
Μέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε,
(β) Καηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη
απφζβεζε δηαθνξάο ηεο ππφ ην άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ, θαη
ηελ απφζβεζε παξεπφκελνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθαλνληζκφ δαλείσλ.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Ελνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»
Η ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή
εηαηξεία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39
«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο
ζηνηρείν θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 «Με θπθινθνξνχληα
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα
ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 39.
Δπεηδή ε Δηαηξεία αθνινπζεί ηελ αξρή νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο λα
θαηαρσξίδνληαη ζην θφζηνο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ηξνπνπνίεζε
δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο.
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ΔΛΠ 28 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη
επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 32 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα:
Παξνπζίαζε» θαη ζην ΔΠΦΠ 7 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο»)
χκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε
αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα
δεκηά απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε επέλδπζε. Οη αλαζηξνθέο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο
θαηαρσξίδνληαη σο πξνζαξκνγή ζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ έθηαζε
πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή απμάλεηαη.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηεο επελδχζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
ΔΛΠ 29 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Σηνηρείωλ ζε
Υπεξπιεζωξηζηηθέο Οηθνλνκίεο»
Η νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη
θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί
ζην ηζηνξηθφ θφζηνο.
Δπεηδή ε επηρείξεζε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο, ε
ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΛΠ 31 (Τξνπνπνίεζε) «Σπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» (θαη επαθόινπζεο
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 32 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην
ΔΠΦΠ 7 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο»)
Η ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία
ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε
θαη Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32
«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο
γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο».
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη
θακία επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Απνκείωζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ»
Η ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά
ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ,
πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αμίαο ιφγσ ρξήζεσο.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε
γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 38 (Τξνπνπνίεζε) «Άϋια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία»
Η ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο
πξνπιεξσκή κφλν εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ιήςεο ππεξεζηψλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη
φηη φηαλ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ιάβεη ηηο
ππεξεζίεο ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζηα έμνδα.
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Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
ΔΛΠ 38 (Τξνπνπνίεζε) «Άϋια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία»
Η ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα,
αλ ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα
ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Η
ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Δηαηξείαο θαζψο φια ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο
ζηαζεξήο κεζφδνπ.
ΔΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε»
Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ:
α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο
εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα
πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο
θαζαξήο επέλδπζεο.
β) Ο νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ
αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη
ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή
ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ
ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ
είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.
γ) Η ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε
αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ
δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο
παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Η
ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην
ΓΠΥΠ 8 «Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα
βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν /
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
δ) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε
δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη
φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην
(ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο
αμίαο).
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηε 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Γελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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ΔΛΠ 40 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 16 «Ελζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο»)
Η ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα
κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ
40. Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά
απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο
επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην
αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο
νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία
θαζίζηαηαη δπλαηφ λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα
επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΛΠ 41 (Τξνπνπνίεζε) «Γεωξγία»
Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ
νη ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί
θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ηξνπνπνίεζε
δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΔΠΦΠ 5 (Τξνπνπνίεζε) «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία πνπ
Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Δηαθνπείζεο Δξαζηεξηόηεηεο» (θαη επαθόινπζεο
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠΦΠ 1 «Πξώηε Υηνζέηεζε ηωλ Δηεζλώλ Πξνηύπωλ
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο») - Ιζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009.
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο
ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο
γηα κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο γηα κηα
δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. Η επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 νξίδεη φηη
απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο
ζε ΓΠΥΠ.
Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη κε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πξνο πψιεζε.

Οη παξαθάηω ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Εηαηξείαο:
ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε
ΓΛΠ 10, Γεγνλφηα Μεηά ηελ Ηκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ
ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο
Τπνζηήξημεο (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία)
ΓΛΠ 29, Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο
ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά
ΓΛΠ 40, Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα
ΓΛΠ 41, Γεσξγία (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 5 Με
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Κπθινθνξνχληα
Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ).

2.2. Πληποθόπηζη καηά ηομέα
Ωο επηρεηξεκαηηθόο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη ιεηηνπξγηώλ
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππόθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνύο
θηλδύλνπο θαη απνδόζεηο από εθείλα άιιωλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνκέωλ. Η Εηαηξεία ΙΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ ζα πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο απνηεινύληαη από
λνζνθνκεηαθέο, δηαγλωζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο
πεξηθιείνληαη ζην ηαμηλνκεκέλν θωδηθό ΣΤΑΚΟΔ 86.10 (Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο).

2.3. ςναλλαγμαηικέρ μεηαηποπέρ
Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα παποςζίαζηρ
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ
λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί
(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ
είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΙΑΩ.
2.4. Δνζώμαηα πάγια
Σα ελζψκαηα πάγηα, εθηφο ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ, απνηηκψληαη ζην θφζηνο
θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. Σν θφζηνο
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ζηνηρείσλ.
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή
αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη
επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
Σα παξαγσγηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη
απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλεο θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
θαη δεκίεο απνκείσζεο. Σα αθίλεηα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
νχησο ψζηε νη αλαπφζβεζηεο αμίεο λα κελ δηαθέξνπλ απφ ηηο εχινγεο αμίεο θαηά ηηο
εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο)
ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ηζφπνζν κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα.
Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη
ζηα έμνδα αθνχ πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο
αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ
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βαζίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο
θαη’ επζείαλ ζηα θέξδε εηο λέν.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ
ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα
απνηειέζκαηα. Γηα ηα παξαγσγηθά αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην
ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε,
κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε
θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο,ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζεο) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα .
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ
παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο
εμήο:
ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ
Κηίξηα
Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο
Αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσλίαο
Μεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο
Μεραλήκαηα κέζεο ηερλνινγίαο
Δηδηθά Μεραλήκαηα
Απηνθίλεηα
Δπηβαηηθά απη/ηα & κνηνζπθιέηα
Φνξηεγά
Λνηπφο Δμνπιηζκφο
Έπηπια
θεχε
Μεραλέο γξαθείσλ
Η/Τ & Ηιεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα
Δμνπιηζκφο Σειεπηθνηλσληψλ

ΔΣΗ
40-50
5-30
30
5
14
20
5-7
5
7
3-20
20
15
10
5
3

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο
ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Η απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα
είλαη έηνηκα γηα ρξήζε.
2.5. Άϋλα πεπιοςζιακά ζηοισεία
ήμαηα και άδειερ
Σα ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
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Λογιζμικό – λοιπά άϋλα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη σο εμήο:
Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ
θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ γίλνληαη.
2.6. Καηαζκεςαζηικέρ ζςμβάζειρ
Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηνπ νκίινπ δεκνπξαηνχληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηά απφ
δηαπξαγκαηεχζεηο αλαηίζεληαη ζηνλ κεηνδφηε θαη αθνινπζεί ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. Οη ζπκβάζεηο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ειέγρνληαη απφ ηελ Ννκηθή ππεξεζία ,
ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηελ δηεχζπλζε Έξγσλ, αθνινχζσο δε εγθξίλνληαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα
Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ
Οηθνλνκηθή δηεχζπλζε θαη ηελ Γηεχζπλζε έξγσλ.
2.7. Δπενδύζειρ
Γιαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία.
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο, θαηά
ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
2.8. Αποθέμαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν
ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.
Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ
απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο.
2.9. Απαιηήζειρ από πελάηερ
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηηο
δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο).
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
2.10. Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαη
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ.
2.11. Μεηοσικό κεθάλαιο
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ
θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη
ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
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Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, κέρξηο φηνπ νη
ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά, απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ,
θαζαξφ, απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.
2.12. Γανειζμόρ
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα
θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.
Η εχινγε αμία ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο, πνπ αθνξά ππνρξέσζε ελφο κεηαηξέςηκνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ γηα
ηζνδχλακν κε κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην. Η ππνρξέσζε απηή, κεηαγελέζηεξα,
απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή
ηελ ιήμε.
2.13. Αναβαλλόμενορ θόπορ ειζοδήμαηορ
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο
θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ
θάζε θνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ
νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο
πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
2.14. Παποσέρ ζηο πποζυπικό
Βπασςππόθεζμερ παποσέρ
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη
σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία
Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ
εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο
πξνυπεξεζίαο. Η δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο βάζεη
αλαινγηζηηθήο κειέηεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο
κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην
επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα
ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ
πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Η εηαηξία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ
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δεζκεχεηαη. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.
2.15. Πποβλέτειρ
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν φκηινο έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε,
σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή
νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.
2.16. Αναγνώπιζη εζόδυν
Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Η
αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
Παποσή ςπηπεζιών
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη (ηηκνινγεκέλα & κε πξφβιεςε) κε βάζε
ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ .
Πυλήζειρ αγαθών
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη
εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
Έζοδα από ηόκοςρ
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Μεπίζμαηα
Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
2.17. Μιζθώζειρ
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο
δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
Δκμιζθυηήρ
Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε
βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Μιζθυηήρ
Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε
βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
2.18. Γιανομή μεπιζμάηυν
Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
2.19. Κπαηικέρ επισοπηγήζειρ
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
αθνχ βεβαησζνχλ θαη
εθθαζαξηζηνχλ απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα .
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Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαηαρσξνχληαη ζην παζεηηθφ σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα
ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.
3. Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος
3.1. Πποζδιοπιζμόρ ηυν εύλογυν αξιών
Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο
αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ.
Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο
αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ .
Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη νη νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο
θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο
θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο απψιεηεο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.
4. ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και κπίζειρ ηηρ διοικήζευρ
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
4.1. ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και παπαδοσέρ
Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ
κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν
λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο:
Φόποι ειζοδήμαηορ
Η Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δεδνκέλν φηη
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.

5. Πληποθόπηζη καηά ηομέα
Ππυηεύυν ηύπορ πληποθόπηζηρ
Καηά ηελ 31.12.2008 ε εηαηξεία δελ είρε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
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6. Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία
Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Δηαιπείαρ ηην 31/12/2008
Ακινηηοποιήζ
Λοιπά
Οικόπεδα ειρ ςπό
ενζώμαηα
κηίπια
εκηέλεζη
πάγια
1/1/2008
Κφζηνο ή εθηίκεζε
1.690.551,56 13.311.676,77 48.988,70
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
2.263,14
0,00 34.955,23
Αναπόζβεζηη αξία
1.688.288,42 13.311.676,77 14.033,47
Κίνηζη 1/1 - 31/12/2008
Τπφινηπν έλαξμεο
1.688.288,42 13.311.676,77 14.033,47
Πιεφλαζκα
αλαπξνζαξκνγήο
0,00
0,00
0,00
Πξνζζήθεο
0,00 20.398.805,89
1.816,10
Πσιήζεηο
0,00
0,00
0,00
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
251,35
0,00
7.087,75
Αναπόζβεζηη αξία
1.688.037,07 33.710.482,66
8.761,82
31/12/2008
Κφζηνο ή εθηίκεζε
1.690.551,56 33.710.482,66 50.804,80
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
2.514,49
0,00 42.042,98
Αναπόζβεζηη αξία
1.688.037,07 33.710.482,66
8.761,82

ύνολο
15.051.217,03
37.218,37
15.013.998,66
15.013.998,66
0,00
20.400.621,99
0,00
7.339,10
35.407.281,55
35.451.839,02
44.557,47
35.407.281,55

Οικόπεδα - Κηίπια
Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηεο Δηαηξείαο αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ
31.12.2008 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Η αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο
αμίεο ησλ αθηλήησλ. Απφ ηελ ελ ιφγσ αλαπξνζαξκνγή δελ πξνέθπςε δηαθνξά ζηελ
ππεξαμία, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλαπξνζαξκνγή ηεο 31/12/2004.

Ακινηηοποιήζειρ ςπό εκηέλεζη
Οη πξνζζήθεο χςνπο € 20,39 ρηι πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε 2008
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αλέγεξζεο ηεο θιηληθήο θαη αλαιχνληαη σο εμήο:
Έξγα ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο

Ιαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ & εμνπιηζκνχ

2008
19.905.995,84

332.010,84
160.799,21

2007
6.557300,69
0,00
0,00
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Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Δηαιπείαρ ηην 31/12/2007

Οικόπεδα κηίπια
1/1/2007
Κφζηνο ή εθηίκεζε
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αναπόζβεζηη αξία
Κίνηζη 1/1 - 31/12/2007
Τπφινηπν έλαξμεο
Πιεφλαζκα
αλαπξνζαξκνγήο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Αναπόζβεζηη αξία
31/12/2007
Κφζηνο ή εθηίκεζε
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αναπόζβεζηη αξία

Ακινηηοποιήζ
ειρ ςπό
εκηέλεζη

Λοιπά
ενζώμαηα
πάγια

ύνολο

1.372.514,58
1.760,22
1.370.754,36

6.754.376,08
0,00
6.754.376,08

46.991,17
25.744,40
21.246,77

8.173.881,83
27.504,62
8.146.377,21

1.370.754,36

6.754.376,08

21.246,77

8.146.377,21

0,00
318.036,98
0,00
502,92
1.688.288,42

0,00
6.557.300,69
0,00
0,00
13.311.676,77

0,00
1.997,53
0,00
9.210,83
14.033,47

0,00
6.877.335,20
0,00
9.713,75
15.013.998,66

1.690.551,56
2.263,14
1.688.288,42

13.311.676,77
0,00
13.311.676,77

48.988,70
34.955,23
14.033,47

15.051.217,03
37.218,37
15.013.998,66

7. Γιεηαιπικέρ ζςναλλαγέρ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα
ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ ΙΑΩ.
1. Με ηελ απφ 31/05/2008 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ
ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ." απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε
κεηνρήο απφ 10,00 € ζε 2,00 € κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ
982.440 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 10,00 € αλά κεηνρή ζε 4.912.200 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 2,00 € αλά κεηνρή (split 1/5). Η ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν κε ηελ 3345/07.07.2008 αλαθνίλσζε
ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο
2. Με ηελ απφ 01.11.2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
απνθαζίζηεθαλ νη θαησηέξσ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο:
α θαηά ην πνζφ ησλ €1.964.880,00 κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ηεο Δηαηξίαο
κε ηελ έθδνζε θαη δσξεάλ δηαλνκή 982.440 λέσλ θνηλψλ ελζψκαησλ
δεζκεπκέλσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €2,00 αλά κεηνρή, ππέξ
παιαηψλ κεηφρσλ θαηά ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ
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θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Σα απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη πξνέξρνληαη
απφ ην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην» θαη
β θαηά ην πνζφ ησλ €4.857.144,00 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο
ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο, κε αλαινγία 0,412 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία (1)
παιαηά κεηνρή. πλνιηθά ζα εθδνζνχλ 2.428.572 λέεο θνηλέο ελζψκαηεο
δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €2,00, κε ηηκή δηάζεζεο
€3,50 αλά κεηνρή. Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ
θαη ηεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο, χςνπο € 3.642.858,00 ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην».
ηελ παξαπάλσ αχμεζε ηεο εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ε κεηξηθή εηαηξία ΙΑΩ Α.Δ. ζπκκεηείρε κε
πνζφ χςνπο 2.500.001,00 € ελψ επίζεο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ ΙΑΩ, ΙΑΩ
General A.E. θαη Medstem Services A.E. ζπκκεηείραλ κε πνζά χςνπο 2.000.001,50€
θαη 2.227.323,00€ αληίζηνηρα.
8. Λοιπέρ απαιηήζειρ
31/12/2008
403,98

31/12/2007
4.065,51

1.255,62

1.285,62

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ

71.913,55

1.637,04

ύνολο

73.573,15

6.988,17

Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ
ηφθνπο
Υξεψζηεο δηάθνξνη

9. Σαμιακά διαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα
31/12/2008
1.467,16
722.249,93
0,00
723.717,09

31/12/2007
2.899,00
245.924,57
0,00
248.823,57

31/12/2008
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00

31/12/2007
0,00
2.526.492,62
2.526.492,62

Σακείν
Γηαζέζηκα θαη ηξάπεδεο
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπ. θαη/ζεηο
ύνολο

10. Γάνεια
Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα
Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα
χλνιν

H ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ, θαηφπηλ ηεο απφ 19.01.2008 απνθάζεσο ηελ Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ζχλαςε ηελ 15.02.2008 ζχκβαζε έθδνζεο θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε ηηο ηξάπεδεο «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ» ζε πνζνζηφ
95% θαη «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) ΛΣΓ» ζε πνζνζηφ 5%, δηάξθεηαο 8
εηψλ.
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Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρνξήγεζε ζηελ Δηαηξία δαλείνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
€30,0 εθαη. αξρηθά θαη €33,0 εθαη. θαη’ αλψηαην φξην. Σν ππφινηπν ησλ €3,0 εθαη ζα
αλαινγεί ζην πνζφ ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ ηφθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ράξηηνο. θνπφο ηνπ δαλείνπ είλαη ε θαη’ αλαινγία θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο
πνπ αθνξά ηφζν ζηελ αλέγεξζε ηεο γεληθήο θαη καηεπηηθήο θιηληθήο ηεο ζηελ πεξηνρή
ηεο Λάξηζαο φζν θαη ζηελ αγνξά – εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζηελ ελ ιφγσ θιηληθή.
Η Δηαηξία δχλαηαη λα εθδψζεη ην θεθάιαην ησλ νκνινγηψλ ηνπ δαλείνπ (€30,0 εθαη.) ζε
10 θαη’ αλψηαην ζεηξέο νκνινγηψλ, εληφο 24 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο ήηνη κέρξη 15.02.2010. Σν πνζφ ησλ αλαινγνχλησλ ζηελ πεξίνδν ράξηηνο
ηφθσλ ζα θεθαιαηνπνηεζεί ζε 36 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Α’ ζεηξάο ηνπ
δαλείνπ θαη ζα εθδνζνχλ νκνινγίεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο ίζεο κε ην πνζφ ησλ
θεθαιαηνπνηεκέλσλ ηφθσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή.
Η απνπιεξσκή ηνπ 50% ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γαλείνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε
δέθα (10) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο ηεο πξψηεο θαηαβιεηέαο ζε ηξηάληα έμη (36)
κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο Α’ εηξάο ησλ Οκνινγηψλ. Σν ππφινηπν 50% ζα εμνθιεζεί ζε
κία δφζε (ελδέθαηε δφζε) θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ Γαλείνπ.
Η απνπιεξσκή πνπ αθνξά ηνπο θεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνπο ηεο Πεξηφδνπ Υάξηηνο, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε δέθα (10) ηζφπνζεο δφζεηο νη νπνίεο ρξνλνινγηθά ζα ζπκπέζνπλ κε
ηηο πξψηεο δέθα (10) ηεο απνπιεξσκήο ηνπ 50% ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γαλείνπ.
Η Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα πξφσξεο εμφθιεζεο ησλ νκνινγηψλ αλέμνδα θαη κφλν θαηά
ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ
Σν επηηφθην ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ είλαη θπκαηλφκελν θαη δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην
Euribor αλά κήλα, ηξίκελν ή εμάκελν (πεξίνδνο εθηνθηζκνχ). Η πεξίνδνο εθηνθηζκνχ ζα
είλαη θαη’ επηινγή ηνπ εθδφηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γαλείνπ.
Μέρξη ηελ 31.12.2008 εθδφζεθαλ 3 ζεηξέο νκνινγηψλ ζπλνιηθνχ χςνπο €14,5 εθαη. θαη
αλαιχνληαη σο εμήο:
Α’ ζεηξά, 15.02.2008, χςνπο €7,0εθαη.
Β΄ ζεηξά, 21.05.2008, χςνπο €3,0 εθαη.
Γ’ ζεηξά, 07.11.2008 , χςνπο €4,5 εθαη.
Η πξψηε δφζε γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
θεθαιαηνπνηεζέλησλ ηφθσλ είλαη θαηαβιεηέα ηελ 15.02.2011 θαη ε ηειεπηαία
(ελδέθαηε) είλαη θαηαβιεηέα ηελ 15.02.2016.
Γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εμφθιεζε ησλ θάζε θχζεσο απαηηήζεσλ θαηά ηνπ
εθδφηε ηνπ δαλείνπ παξείρε εγγχεζε ε κεηξηθή εηαηξία ΙΑΩ Α.Δ
11. Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο
Αζθ/θνί Οξγαληζκνί θαη πιεξσηένη θφξνη
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε
Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

31/12/2008
5.068.942,55
6.725,85
195.559,15
524,50
5.129.717,39
10.401.469,44

31/12/2007
326.152,91
11.353,48
61.283,48
400,00
75.366,74
474.556,61
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Η αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνκεζεπηέο» θαηά ηε ρξήζε 2008 ζε ζχγθξηζε κε ηε
ρξήζε 2007 επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αλέγεξζεο ηεο γεληθήο θαη
καηεπηηθήο θιηληθήο ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκνιφγεζε θαη εμφθιεζε ησλ
ελδηάκεζσλ θαη εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηήζεσλ, ηεο αλαδφρνπ θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο,
ησλ θάζεσλ απνπεξάησζεο. Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ αλάδνρν
θαηαζθεπαζηηθή ΙΝΣΡΑΚΑΣ Α.Δ. αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ελ
ιφγσ ινγαξηαζκνχ ην νπνίν ηελ 31/12/2008 αλεξρφηαλ ζε 4.841.650,32€. Η Δηαηξία έρεη
ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα εμνθιεί ηελ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθή εληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ.
Ο ινγαξηαζκφο «Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε» ηε ρξήζε 2008 αλήιζε ζε € 195,6 ρηι
θαη αθνξά, θπξίσο, ζε θφξν εξγνιάβσλ 3% ιφγσ ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο
θιηληθήο χςνπο €159,6 ρηι θαη ζε θφξν 10% ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 30,3 ρηι.
ηνλ ινγαξηαζκφ «Λνηπέο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλνληαη νη θαηαζέζεηο παιαηψλ
κεηφρσλ πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαη λέσλ κεηφρσλ ελδηαθεξφκελσλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ζρήκα ηεο εηαηξείαο κέρξη 31/12/08, ζπλνιηθνχ χςνπο
4.809.527,00 νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο ηεο Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 1/11/2008 γηα αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
θαη ε νπνία νινθιεξψζεθε ηελ 3/3/2009.

12. Τποσπεώζειρ παποσών λόγυ εξόδος από ηην ςπηπεζία
Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, έρεη ζπληαρζεί
αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εηδηθφ αλαινγηζηή, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν επηινγήο, φπσο
αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ § 2.14.
Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςαλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ ππφινηπα:
31/12/2008
31/12/2007
3.922,18
3.922,18
ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ
ΤΝΟΛΟ
3.922,18
3.922,18
Σελ 31/12/2008 ε εηαηξεία απαζρνινχζε ζπλνιηθά 4 εξγαδφκελνπο
13. Λοιπά έξοδα εκμεηάλλεςζηρ
Έθηαθηα έμνδα
ΤΝΟΛΟ

31/12/2008
940,97
940,97

31/12/2007
1.735,28
1.735,28

31/12/2008
-588.319,18
3.575,56
-584.743,62

31/12/2007
-26.543,53
40.191,73
13.648,20

14. Υπημαηοοικονομικό κόζηορ – καθαπό

- Υξεσζηηθνί ηφθνη
- Πηζησηηθνί ηφθνη
ΤΝΟΛΟ
ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ ΑΔ

Page 30 of 36

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΙΑΩ

Η αχμεζε ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2008 νθείιεηαη ζηελ
αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έθδνζε
θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο €33.000 ρηι. θαηά αλψηαην φξην .
Η κείσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο πηζησηηθνχο νθείιεηαη ζηε κε χπαξμε
πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ηε ρξήζεο 2008 ζε ζχγθξηζε κε ρξήζε 2007.

15. Φόπορ ειζοδήμαηορ
Δηαιπείαρ
31/12/2008

Δηαιπείαρ
31/12/2007

0,00

0,00

240.844,71

68.373,36

Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο – Δ.Σ.Α.Κ

0,00

0,00

Πξνζαξκνγή αλαβαι.Φνξνινγίαο πξνεγ.ρξήζεσλ
ζηε ρξήζε ζπκςεθηζκνχ.

-111.808,80

0,00

-2.280,00
126.755,91

0,00
68.373,36

13,16%

25,00 %

Σξέρσλ θφξνο
Αλαβαιιφκελνο-θφξνο Τπνρξέσζε/Απαίηεζε

Φνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Ππαγμαηική θοπολογική επιβάπςνζη
Ποζοζηιαία ππαγμαηική θοπολογική
επιβάπςνζη

Η εηαηξία, "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.",
δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ρξήζε 2007 κέρξη ζήκεξα, κε
ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά
ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007
θαη 2008 δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ έζνδα θαη νη ρξήζεηο είλαη δεκηνγφλεο εθηηκάηαη
φηη δε ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ έγηλε θακία
πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2008 ,ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνδέρζεθε βάζεη ηνλ
Ν.3697/2008 ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ 2003 κέρξη 2006 απφ
ηελ νπνία πξνέθπςε ε ειάρηζηε θαηαβνιή χςνπο 600€ αλά ρξήζε.
Μεηά ηελ έθπησζε (5%) θαηά ηελ εμφθιεζε ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο πξνέθπςε ζπλνιηθή
ινγηζηηθή δηαθνξά 2.280€ θαη γηα ηηο 4 αλέιεγθηεο ρξήζεηο.
Σελ 31/12/2008, ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκςεθηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ
δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ε εηαηξεία δηέγξαςε ηηο αληίζηνηρεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεσο 2003 ελψ ην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ πνπ
πξνέθπςε ηελ 31/12/2008 πξνζαξκφζηεθε αλάινγα ζηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ
ζπληειεζηή 24% ηεο επφκελεο ρξήζεο. Η δηαγξαθή ησλ ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ ηελ ρξήζε 2008, αλήιζε ζε €111.808,80 θαη επηβαξχλνπλ θαη απνηέιεζκα
θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο.
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16. Κέπδη ανά μεηοσή
Βαζικά – Δηαιπείαρ
Σα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί
ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ
ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ
απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο).
Με βάζε ηηο δηεξκελείεο ηνπ Γ.Λ.Π. 33, ν ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ηελ
31/12/2008, ηελ 31/12/2007 θαη ηελ 31/12/2006, αλέξρεηαη ζε 5.894.640, 5.894.640 θαη
3.766.020 κεηνρέο αληίζηνηρα. Ο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ πξνέθπςε κε ηελ απφ
01/11/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε ηελ απφ 31/05/2008
απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη κε ηελ απφ 25/11/2006 Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκνζηνχλ
αλαδξνκηθά ηα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.

17. Έξοδα καη’ είδορ

Μηζζνί θαη παξεπφκελεο παξνρέο
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

1/1 - 31/12/2008
141.191,62
45.444,50

1/1 - 31/12/2007
110.977,31
49.177,00

40.062,88
97.804,58
45.851,55
7.339,10

34.409,90
54.509,44
26.618,95
9.713,75

377.694,23

285.406,35

Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο ελζσκ. ζην θφζηνο
ύνολο

Ο ινγαξηαζκφο «Γηάθνξα ηέιε» χςνπο € 97,8 ρηι ζηε ρξήζε πεξηιακβάλεη έμνδα
αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ χςνπο €73,0 ρηι, Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο €9,5ρηι.
θαη δηάθνξα ηέιε χςνπο € 15,3 ρηι. Αληίζηνηρα ηε ρξήζε 2007 αλεξρφηαλ ζε €54,5 ρηι.
θαη πεξηιάκβαλε
έμνδα αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ χςνπο €32,8ρηι,
ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα χςνπο € 7,4 ρηι γηα ηελ απφθηεζε φκνξσλ ζηξεκκάησλ θαη
δηάθνξα ηέιε χςνπο € 14,4 ρηι.
Η αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηάθνξα έμνδα» νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαηαβνιή ηέινπο
εμέηαζεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο χςνπο € 8,2 ρηι γηα ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα
ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο 1/11/2008, ζε δσξεά γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο χςνπο € 7,1 ρηι ζηελ Έλσζε
αζινπαηδηψλ Λάξηζαο θαη ζε έμνδα δεκνζίεπζεο αγγειηψλ θαη αλαθνηλψζεσλ ηα νπνία
αλήιζαλ ζε €7,9ρηι.
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
εηαηξείαο, νη δαπάλεο έρνπλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηα έμνδα δηνίθεζεο.
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18. Μεηοσικό Κεθάλαιο

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΔΣΟΥΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΚΩ
Ν ΜΔΣΟΥΩΝ

ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΙΟ

ΤΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2007
ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ

654.960

6.549.600,00

982.440,00

7.532.040,00

327.480

3.274.800,00 1.637.400,00

4.912.200,00

31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007

982.440

9.824.400,00 2.619.840,00 12.444.240,00

1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2008
ΑΤΞΗΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΜΔΣΟΥΩΝ
& ΜΔΙΩΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΔΣΟΥΗ
ΑΤΞΗΗ ΜΔ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΩΝ

982.440

9.824.400,00 2.619.840,00 12.444.240,00

3.929.760

31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

5.894.640

0,00

982.440

0,00

0,00

1.964.880,00 1.964.880,00

0,00

11.789.280,00

654.960,00 12.444.240,00

1. Με ηελ απφ 31/05/2008 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ
ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ." απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε
κεηνρήο απφ 10,00 € ζε 2,00 € κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ
982.440 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 10,00 € αλά κεηνρή ζε 4.912.200 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 2,00 € αλά κεηνρή (split 1/5). Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ
θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν κε ηελ 3345/07.07.2008 αλαθνίλσζε ηεο Γηεχζπλζεο
Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο.
2. Με ηελ απφ 01.11.2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
απνθαζίζηεθαλ νη θαησηέξσ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο:
α θαηά ην πνζφ ησλ €1.964.880,00 κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ηεο Δηαηξίαο
κε ηελ έθδνζε θαη δσξεάλ δηαλνκή 982.440 λέσλ θνηλψλ ελζψκαησλ
δεζκεπκέλσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €2,00 αλά κεηνρή, ππέξ
παιαηψλ κεηφρσλ θαηά ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Σα απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ πξνήιζαλ απφ
ην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην».
Με ηελ ελ ιφγσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηελ 01/11/2008, ρξεψζεθε ν
ινγαξηαζκφο 41.00 «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην» κε
αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 40.00 «Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ
Κεθάιαην».
Οη λέεο κεηνρέο ζα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο
ζε αλαινγία κία (1) λέα κεηνρή γηα θάζε πέληε (5) παιαηέο κεηνρέο.
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Γηθαηνχρνη ησλ λέσλ κεηνρψλ είλαη ηα πξφζσπα πνπ ήηαλ κέηνρνη ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηνη φζνη ήηαλ
κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2008.
εκεηψλεηαη δε φηη νη λένη ηίηινη κεηνρψλ ζα εθδνζνχλ θαη ζα δηαλεκεζνχλ κεηά
ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δεχηεξεο ακέζσο θαησηέξσ αχμεζεο κε θαηαβνιή
κεηξεηψλ.
β θαηά ην πνζφ ησλ €4.857.144,00 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο
ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο, κε αλαινγία 0,412 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία (1)
παιαηά κεηνρή. πλνιηθά ζα εθδνζνχλ 2.428.572 λέεο θνηλέο ελζψκαηεο
δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €2,00, κε ηηκή δηάζεζεο
€3,50 αλά κεηνρή. Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ
θαη ηεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο, χςνπο € 3.642.858,00 ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην». εκεηψλεηαη δε,
φηη ζηελ παξνχζα αχμεζε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο γηα
ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα ζπκκεηέρνπλ κε ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπο φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηελ σο άλσ αχμεζε κε
θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο Δηαηξίαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο παξνχζαο αχμεζεο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα αλαιάβεη ηελ έθδνζε λέσλ νξηζηηθψλ ηίηισλ, νη νπνίνη
ζα ελζσκαηψλνπλ ηα κεηνρηθά δηθαηψκαηα φπσο απηά πιένλ ζα έρνπλ
δηακνξθσζεί κεηά ηηο σο άλσ απμήζεηο, θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ηεο
Δηαηξίαο.
Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ ζα αλέξρεηαη ζε € 16.646.424,00 δηαηξνχκελν ζε 8.323.212
θνηλέο δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,00 εθάζηε.
19. Αποθεμαηικά εύλογηρ αξίαρ

Οηθφπεδα
ύνολο

31/12/2008
612.360,97
612.360,97

31/12/2007
765.451,21
765.451,21

Σα νηθφπεδα ηεο Δηαηξείαο αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ 31.12.2008
απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Η αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ
αθηλήησλ. Απφ ηελ ελ ιφγσ αλαπξνζαξκνγή δελ πξνέθπςε δηαθνξά ζηελ ππεξαμία,
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλαπξνζαξκνγή ηεο 31/12/2004. Γηα ηε ζσξεπκέλε
ππεξαμία ππνινγίζηεθε εληφο ηεο ρξήζεο αλαβαιιφκελνο θφξνο κε εθηηκψκελν
κειινληηθφ ζπληειεζηή 20% σο κειινληηθή ππνρξέσζε πνζφ χςνπο € 153.090,24
ιφγσ ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ ηεο ε νπνία πηζηψζεθε απ’ επζείαο ζηα
απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο. Η αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζα
κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία θαη
ηνλ αληίζηνηρν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο ρξνληάο πνπ ζα πξνθχςεη.
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20. Λοιπέρ μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο
ΤΝΟΛΟ

31/12/2008
6.184,21
6.184,21

31/12/2007
6.184,21
6.184,21

21. Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος Ιζολογιζμού
α Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ, ηελ 16/02/2009 πξνρψξεζε
ζηελ έθδνζε Γ΄ ζεηξάο νκνινγηψλ χςνπο 3.500.000,00 € ζε εθηέιεζε ηεο απφ
15/2/2008 ζχκβαζεο θάιπςεο Κνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ είρε ζπλάςεη κε
ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο δηνξγαλσηή θαη εθπξφζσπν ησλ δηθαηνχρσλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ ζε εμέιημε επελδπηηθψλ θαη ινηπψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο.
Μέρξη ζήκεξα έρεη ήδε εθηακηεπζεί πνζφ ζπλνιηθνχ χςνπο 18.000.000,00 € θαη
έρεη δηαηεζεί γηα ηνπο αλσηέξσ επελδπηηθνχο ζθνπνχο.
β Δπίζεο, ηελ 3/3/09 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ πνπ
απνθαζίζζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ζηηο
01.11.2008 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 01.11.2008 έσο θαη ηελ 03.03.2009. Η
σο άλσ αχμεζε , θαιχθζεθε θαηά 44,22 % κε ηελ θαηαβνιή ζπλνιηθνχ πνζνχ
Δπξψ 3.758.779,50, πνπ αληηζηνηρεί ζε 1.073.937 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά
ςήθνπ κεηνρέο, ελψ 1.354.635 κεηνρέο έκεηλαλ αδηάζεηεο.
Με ηελ απφ 3 Μαξηίνπ 2009 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, νη σο άλσ
1.354.635 αδηάζεηεο κεηνρέο δηαηέζεθαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε λένπο κεηφρνπο
πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη θαηέβαιαλ ηα αλαινγνχληα
πνζά αιιά θαη ζε παιαηνχο κεηφρνπο πνπ επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε αχμεζε θαη πέξαλ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη θαηέβαιαλ ηα
αλαινγνχληα πνζά, κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ πνζνζηφ θάιπςεο ηεο Αχμεζεο λα
αλέξρεηαη ζε 100% θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο Αχμεζεο λα αλέξρεηαη ζε Δπξψ
8.500.002,00. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα
απμεζεί θαηά Δπξψ 4.857.144,00 κε ηελ έθδνζε 2.428.572 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 2,0 εθάζηε. Η
δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη ηεο ηηκήο δηάζεζήο
ηνπο, ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 3.642.858, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ
«Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην».
γ Σέινο, κε ηελ απφ 21/03/2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
εηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο, γηα ηελ 4ε Απξηιίνπ 2009 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο πνπ βξίζθνληαη ζηε
Λάξηζα θαη επί ησλ νδψλ Κνχκα θαη 28εο Οθησβξίνπ 14 (1νο Όξνθνο), γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα αθφινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
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o Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε
δεκφζηα πξνζθνξά θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ.
o Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ηεο σο
άλσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.

Λάξηζα, 21 Μαξηίνπ 2009

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΦΑΙΓΩΝ Δ.ΚΑΡΙΜΠΑ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΝΟΣΑΡΑ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 051740

Α.Γ.Σ. Σ 953966

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΜΙΛΟΤ
ΒΑΙΛΔΙΟ Δ. ΑΝΑΣΑΑΚΗ

Α.Γ.Σ. ΑΑ 058349

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ
ΑΘΑΝΑΙΟ Ν. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Α.Γ.Σ ΑΒ 421759 (ΑΡ.ΑΓ.Α ΣΑΞΗ 0008000)
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