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ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
" ΙΑΩ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ."
ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ
1/1/ - 31/12/2008
Πξνο ηελ
ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ
ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2008.

Κχξηνη κέηνρνη,
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 ΓΛΠ, είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ
δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην άξζξν 135 ηνπ λ. 2190/1920.
Δπηζθόπεζε
Σν 2008 ήηαλ κηα ρξνληά αλάπηπμεο θαη πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζεο γηα ηελ εηαηξεία
ΙΑΧ GENERAL A.E. H εηαηξεία θαηάθεξε λα απμήζεη ζεκαληηθά ηφζν ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ ηεο φζν θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Η βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη
ζπλέπεηα ηεο αλφδνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ, ηνπ
θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δαπαλψλ θαη ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Η εηαηξία πξνρσξά ζε νξγαλσηηθή θαη επηρεηξεζηαθή αλαβάζκηζε
ελψ ηαπηφρξνλα θαηαθέξλεη λα ζπγθξαηεί ηηο απμήζεηο ησλ εμφδσλ ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα κε απνηέιεζκα ηα θέξδε πξν θφξσλ λα έρνπλ ζεακαηηθή βειηίσζε θαη
κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.
Δπίζεο,
α. Με ηελ απφ 11/01/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΑΔ" απνθαζίζηεθε α) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά
7.761.746,12€, ελ κέξεη θαηά πνζφ 735.774,62 € κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ησλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία ΙΑΧ Α.Δ., κε έθδνζε 694.127 κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο 1,06 € αλά κεηνρή θαη ελ κέξεη θαηά πνζφ 7.025.971,50 € , κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ, κε έθδνζε 6.628.275 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,06
€, β) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ 355.000 € κε
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ απφ ππέξ ην άξηηνλ, κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 1,06 € ζε 1,085 € αλά κεηνρή θαη γ) ε κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 1,085 € ζε 0,31 € κε ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 14.200.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,085 € αλά
κεηνρή ζε 49.700.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 € αλά κεηνρή (split 3,5 λέεο
γηα θάζε 1 παιαηά κεηνρή). Η πηζηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ απφ ην Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο εγθξίζεθε ηελ 06/02/2008 θαη
θαηαρσξήζεθε κε ηελ ΔΜ-2233/15.02.2008 αλαθνίλσζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Δκπνξίνπ Ννκαξρίαο Αζελψλ.
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ηελ παξαπάλσ αχμεζε, ε κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε κε ην πνζφ ησλ
6.904.138,28 €.
β. Με ηελ απφ 14/02/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΑΔ" απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
θαηά 26.231.400 € κε κεηξεηά, κε ηελ έθδνζε 7.670.000 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 € ε θάζε κηα θαη ηηκή δηάζεζεο
3,42 € απφ ηελ νπνία πξνέθπςε Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ
πνζφ 23.853.700 €. Η πηζηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ αχμεζεο εγθξίζεθε απφ ην Γ..
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηελ 14/5/2008. (Αξ. Πξση. Ννκαξρίαο 8333).
ηελ παξαπάλσ αχμεζε, ε κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε θαηά πνζφ 24.355.372,68 €.
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δηαηξείαο
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ΙΑΧ General Α.Δ. γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 αλήιζε ζε €70,6
εθαη. παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9,6% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξπζηλή ρξήζε. Η αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαηά 0,9% θαη 18,4% αληίζηνηρα. Σα θέξδε πξν
θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
δηακνξθψζεθαλ ζε €9,46 εθαη. θαη παξνπζηάδνληαη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36,9% ζε
ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Δπηζεκαίλνπκε φηη ην πεξηζψξην EBITDA
αλήιζε ζε 13,4% θαη παξνπζηάδεηαη εληζρπκέλν θαηά 267 κνλάδεο βάζεο ζε ζρέζε κε
ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Σα θέξδε πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε €3,7
εθαη. έλαληη €0,1 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. ε επίπεδν θαζαξνχ
απνηειέζκαηνο κεηά απφ θφξνπο, ε εηθφλα είλαη επίζεο βειηησκέλε παξνπζηάδνληαο
κείσζε ησλ δεκηψλ θαηά € 0,07 εθαη. εκθαλίδνληαο δεκία ηεο ηάμεσο ησλ €2,29 εθαη.
έλαληη επίζεο δεκίαο €2,36 εθαη. θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2007.
ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε εμέιημε ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ.
Γξάθεκα 1: Δμέιημε Αζζελψλ ΙΑΧ General ΑΔ

Γξάθεκα 2: Παξνπζίαζε Βαζηθψλ Μεγεζψλ ΙΑΧ General ΑΔ (Πνζά ζε εθαη. €)
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χκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 ε ΙΑΧ General Α.Δ, ζπλερίδνληαο ηελ
δηαξθψο βειηηνχκελε νηθνλνκηθή ηεο πνξεία, ζα παξνπζηάζεη ηθαλνπνηεηηθή βειηίσζε,
ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
(EBITDA) θαζψο επίζεο θαη ησλ Κεξδψλ πξν θφξσλ.
Οη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο (Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα κείνλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα) παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20,5% θαη αλήιζαλ ζε
€2,2 εθαη. απφ €2,8 εθαη. ν 2007 (αληηπξνζσπεχνληαο ην 3,1 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην
2008, έλαληη 4,3% ηνπ 2007). Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2008
αλήιζε ζε €35,5 εθαη. έλαληη €55,0 εθαη. ζηηο 31/12/2007 παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 35,5%.
Η ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο απνηππψλεηαη θαη
ζηελ βειηίσζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, ηνπο θπξηφηεξνπο ησλ νπνίσλ
παξαζέηνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
2008
2007
Κπθινθνξηαθή Ρεπζηφηεηα
1,18
0,73
Απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (πξν θφξσλ)
9,0%
1,5%
EBITDA ( επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ)
13,41%
10,73%
Πεξηζψξην Κεξδψλ πξν θφξσλ
5,29%
0,18%
(επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ)
Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθά θεθάιαηα*
37,7%
7,0%
Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο*
60,6%
7,5%
Ίδηα θεθάιαηα / Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο*
116,8%
13,8%
*εκείσζε: Οη ελ ιφγσ δείθηεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν εάλ απφ ηα
ζπλνιηθά θεθάιαηα αθαηξεζνχλ ηα δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο.
Σν ζπλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο αλήξρεην ζηηο 31/12/2008 ζε 604
άηνκα έλαληη 609 αηφκσλ ζηηο 31/12/2007.
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Δπελδύζεηο
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο ζε θηίξηα, κεραλήκαηα θαη ινηπφ εμνπιηζκφ ζπλνιηθνχ
χςνπο €2,02εθαη., κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηαπηφρξνλα
κε ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ππεξζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε ηελ αγνξά ηνπ αθφινπζνπ βηνταηξηθνχ , λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ: 1) Φεθηαθφο Μαζηνγξάθνο, 2) Κιίλεο Favero θαη 3) εξγαζίεο βειηίσζεο
ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζην 2ν ππφγεην ηεο θιηληθήο .
Πξννπηηθέο
Η πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ην 2008 θαη νδήγεζε ζηελ εμαηξεηηθή εμέιημε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εγθαηλίαζε κηα λέα επνρή κε πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο,
επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε νπνία ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2009.
Η δηνίθεζε θαη ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο βιέπνπλ ην 2009 θαη ηα επφκελα έηε κε
ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία, παξά ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε . Η πξνζήισζε ζηηο αμίεο
καο, νη θαιά εδξαησκέλεο δπλάκεηο καο κε θπξηφηεξεο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ,
ηελ αθνζίσζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, καο επηηξέπνπλ λα πηζηεχνπκε ζηελ
επίηεπμε ησλ καθξφπλνσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ καο ζηφρσλ.
εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ 31/12/2008
Καηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία ζπκκεηείρε ζηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ, ζπγαηξηθήο ηεο ΙΑΧ
ΑΔ, ε νπνία δηεμήρζε απφ 6/11/2008 έσο 03/03/2009. Η ΙΑΧ General A.E.ζπκκεηείρε
ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε κε πνζφ χςνπο 2.000.001,50 επξψ, γηα ηελ απφθηεζε 571.429
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,00
επξψ θαη ηηκήο δηάζεζεο 3,50 επξψ αλά κεηνρή.
αο εθζέζακε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία θαη ην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε ηνπ
2008 ζπγθξηλφκελε κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 2007. αο 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.
Υνιαξγφο, 24 Μαξηίνπ 2009
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Ξ. Φαθνχηεο
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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο « ΙΑΩ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ
Α.Δ.»
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο « ΙΑΩ GENERAL
ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ 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.
Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
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.
Δπζύλε Διεγθηή
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
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.
Γλώκε
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
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ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο,
εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε Νν 13 ηνπ πξνζαξηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο,
φπνπ αλαθέξεηαη φηη, έρνπλ αζθεζεί αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο
γηα
απνδεκηψζεηο, νη νπνίεο θαηά ηε Ννκηθή ηεο Τπεξεζία θαιχπηνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν
ηνπο κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο απφ απηέο
δελ επδνθηκήζνπλ ππέξ ηεο Δηαηξείαο, ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ
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, 26 Μαξηίνπ 2009
Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΠΔΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11991
ΟΛ α.ε.
ΟΡΚΧΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ
Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα
Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 31/12/2008
εκείσζε

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

6
7
8
17
23

65.855.154,84
527.476,58
57.510,00
3.508.305,14
49.663,68
69.998.110,24

62.872.823,21
516.801,12
82.000,00
10.837.751,17
48.716,59
74.358.092,09

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

10
9
9
11

2.367.805,71
30.325.355,23
2.845.697,68
4.391.124,24
39.929.982,86
109.928.093,10

2.664.177,41
26.418.662,04
1.694.405,17
2.737.177,55
33.514.422,17
107.872.514,26

22
22
26
26

17.784.700,00
63.209.821,78
5.456551,48
459.514,70
-45.431.839.40
41.478.748,56

7.290.253,88
39.711.121,78
3.246.828,26
459.514,70
-43.140.144,47
7.567.574,15

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ έμνδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

12
14
24

33.000.000,00
1.709.630,45
9.640,88
34.719.271,33

52.900.000,00
1.518.801,13
9.279,00
54.428.080,13

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα

13
12

31.230.073,21
2.500.000,00
33.730.073,21

43.776.859,98
2.100.000,00
45.876.859,98

68.449.344,54

100.304.940,11

109.928.093,10

107.872.514,26

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά Τπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

31/12/2008

31/12/2007

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ
εκ.
5
20

Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηά θέξδε
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη απνζβέζεσλ
Απνζβέζεηο
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Κέξδε κεηά από θόξνπο
Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-Βαζηθά

15
20
20
25

1/10-31/12/2008
17.017.245,90
15.248.566,43
1.768.679,47
1.065.610,95
-383.409,43
-294.995,17
-88.898,41

20

2.958.301,69
-891.314,28

9.468.229,97
-3.528.330,32

2.736.409,58
-1.017.207,67

6.918.479,22
-4.033.879,88

2.066.987,41
36.334,87
-491.586,84
0,00
0,00
1.611.735,44
-5.436.798,53
-3.825.063,09

5.939.899,65
213.831,13
-2.417.756,82
0,00
0,00
3.735.973,96
-6.027.068,89
-2.291.694,93

1.719.201,91
33.931,26
-694.027,04
0,00
0,00
1.059.106,13
-608.148,13
450.958,00

2.884.599,34
82.114,41
-2.853.813,23
0,00
0,00
112.900,52
-2.476.185,47
-2.363.284,95

-3.825.063,09
-0,0726

-2.291.694,93
-0,0435

450.958,00
0,0187

-2.363.284,95
-0,0982

16
16

17

1/1-31/12/2008 1/10-31/12/2007
70.623.492,29 18.041.847,35
-63.626.749,17 -15.638.814,29
6.996.743,12
2.403.033,06
2.231.199,63
-23.204,99
-1.186.886,82
-317.337,34
-1.368.721,66
-241.203,34
-732.434,62
-102.085,48

1/1-31/12/2007
64.454.112,20
-59.266.154,81
5.187.957,39
154.323,17
-1.077.204,24
-932.777,58
-447.699,40
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ΄Δλαξμεο
ρξήζεσο (1/1/2008 θαη 1/1/2007)
Μεηαβνιέο ρξήζεωο)
Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ΄επζείαο ζηελ
θαζαξή ζέζε
Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Σύλνιν Μεηαβνιώλ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο
ρξήζεσο (31/12/08 θαη 31/12/2007)

31/12/2008

31/12/2007

7.567.574,15

9.930.859,10

2.209.723,22
33.993.146,12
-2.291.694,93
33.911.174,41

0,00
0,00
-2.363.284,95
-2.363.284,95

41.478.748,56

7.567.574,15

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

3.735.973,96
5.842.165,52
9.578.139,48

112.900,52
7.139.344,12
7.252.244,64

296.371,70
-6.024.800,90
-947,09
-9.182.144,71
-14.911.521,00
-5.333.381,52

-754.031,08
-10.268.662,90
3.304,46
12.282.878,21
1.263.488,69
8.515.733,33

-2.394.483,63
-62.360,73
-7.790.225,88

-3.097.726,07
-230.877,79
5.187.129,47

-2.024.445,63
-130.767,83
103.693,40

-2.765.239,03
-15.902,74
19.715,00

24.490,00

0,00

213.831,13
0,00
-1.813.198,93

-82.114,41
80.250,00
-2.763.291,18

30.757.371,50
0,00
-19.500.000,00
11.257.371,50

0,00
12.000.000,00
-13.347.590,97
-1.347.590,97

1.653.946,69

1.076.247,32

2.737.177,55
4.391.124,24

1.660.930,23
2.737.177,55

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε Υξήζεσο
Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε
Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο
Αχμεζε/(κείσζε) απνζεκάησλ
Αχμεζε/(κείσζε) απαηηήζεσλ
Αχμεζε/(κείσζε) ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καηαβιεζέληεο ηφθνη
Καηαβιεζείο θφξνη εηζνδήκαηνο
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ
Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αχμεζε/Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Γ)
Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
(Α+Β+Γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο
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εκεηώζεηο επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ
31/12/2008
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Η εηαηξεία “ΗΑΠΩ GENERAL ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΣΝΙΑΟΓΝ ΑΔ” ( “η Δηαιπεία”) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε
παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Υνιαξγφ, Λ. Μεζνγείσλ 264 θαη ε
δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη www.iaso.gr
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2008 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηελ 24.03.2009.
2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία
2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2008 είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ
γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2007.
Σν 2003 θαη 2004 ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε κηα ζεηξά
απφ λέα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη αλαζεψξεζε
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (IAS) ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα κε
αλαζεσξεκέλα πξφηππα πνπ είρε εθδψζεη ε Δπηηξνπή δηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(IASC – Πξφγνλνο ηνπ ψκαηνο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB), αλαθέξνληαη
σο “ The IFRS Stable Platform 2005”.
Η Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα «The IFRS Stable Platform 2005» απφ ηελ 01/01/2005.
Τηνζέηεζε ηνπ ΓΛΠ Νν 1 (Αλαζεσξεκέλν 2003)
Η εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 1 (αλαζεσξεκέλν 2003) νδήγεζε ζε αλακφξθσζε ηεο
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
παξνπζηάδνληαη πιένλ ζε μερσξηζηή γξακκή κέζα ζηα ζηνηρεία ηεο Καζαξήο Θέζεο.
Κέξδε θαη δεκίεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο θαη απηά πνπ
αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη πιένλ ζαλ θαηαλνκή
ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεσο.
Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηελ ρξήζε
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ
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.
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I. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 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
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.
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II. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 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.
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.
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Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
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. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
(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.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
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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.
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
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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
Κπθινθνξνχληα
Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ).
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2.2. Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Έιεγρνο επηηπγράλεηαη φπνπ ε εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία λα θαζνξίδεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ
ηελ απφθηεζε νθέινπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα
ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Οκίινπ.
Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη
έμνδα, απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε.
2.3. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε
δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Η
Δηαηξεία πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ
λνζνθνκεηαθέο, δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηθιείνληαη
ζην ηαμηλνκεκέλν θσδηθφ ΣΑΚΟΓ 851.1 (Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο).
2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ
λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί
(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).
2.5. Δλζώκαηα πάγηα
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 Δηαηξεία
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.
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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
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 αθηλήησλ 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:
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΕΤΗ

Κηίπια (Κενηπικό κηίπιο Μαιεςηηπίος)

40-50

Μησανολογικόρ Εξοπλιζμόρ

5-30

Αζύπμαηο δίκηςο επικοινυνίαρ

30

Μησανήμαηα ςτηλήρ ηεσνολογίαρ

5

Μησανήμαηα μέζηρ ηεσνολογίαρ

14

Ειδικά Μησανήμαηα

20

Αςηοκίνηηα

5-7

Επιβαηικά αςη/ηα & μοηοζςκλέηα
Φοπηηγά

5
7

Λοιπόρ Εξοπλιζμόρ

3-20

Έπιπλα

20

Σκεύη

15

Μησανέρ γπαθείυν

10

Η/Υ & Ηλεκηπονικά ζςγκποηήμαηα

5

Εξοπλιζμόρ Τηλεπικοινυνιών

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. Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο θαη θφζηνο
δαλεηζκνχ. Η απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα είλαη έηνηκα γηα
ρξήζε.
2.6. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ήκαηα θαη άδεηεο
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 σο εμήο:
- Μειέηεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ
12 έηε
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Λνγηζκηθό – Λνηπά άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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:
SAP R3 (ην βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ)
LIS (πξφγξακκα θεληξηθψλ εξγαζηεξίσλ)
RIS (ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο αθηηλνινγηθνχ)
MUSE , QS (θαξδηνι. ηκήκαηνο)
MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, MONEY

10 έηε
5 έηε
5 έηε
5 έηε
3 έηε

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ
θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ γίλνληαη.
2.7. Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο
Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηνπ νκίινπ δεκνπξαηνχληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηά απφ
δηαπξαγκαηεχζεηο επηιέγεηαη ν αλάδνρνο θαη αθνινπζεί ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. Οη ζπκβάζεηο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ειέγρνληαη απφ ηελ Ννκηθή ππεξεζία,
ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηελ Γηεχζπλζε 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 Γηεχζπλζε θαη ηελ Γηεχζπλζε Έξγσλ.
2.8. Δπελδύζεηο
Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
πγθεθξηκέλα αθνξά ρξεφγξαθα REPOS ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο, θαηά
ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
2.9. Απνζέκαηα
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 Δηαηξείαο.
2.10. Απαηηήζεηο από πειάηεο
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.
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2.11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαη
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ.
2.12. Μεηνρηθό θεθάιαην
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.
Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ, 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.
2.13. Γαλεηζκόο
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.
2.14. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο
ππνρξέσζεο/απαίηεζεο 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.
2.15. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη
σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
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 απφ
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αλεμάξηεην αλαινγηζηή 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 Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ
δεζκεχεηαη. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.
2.16. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε,
σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή
νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.
2.17. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
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:
Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη (ηηκνινγεκέλα & κε πξφβιεςε) κε βάζε
ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεσο .
Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
2.18. Μηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο
δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
Δθκηζζσηήο
Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε
βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Μηζζσηήο
Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε
βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
2.19. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
αθνχ βεβαησζνχλ θαη
εθθαζαξηζηνχλ απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα (ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ -ΟΑΔΓ)
θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα (πξφβιεςε) .
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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. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
3.1. Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ
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. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο
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. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
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:
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Η Δηαηξεία ππφθεηηαη ζηνλ εθάζηνηε ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ηζρχεη γηα ηηο
εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.

5. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Πξσηεύσλ ηύπνο πιεξνθόξεζεο
Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο σο Γεληθή Κιηληθή θαιχπηνληαο φια
ηα Παζνινγηθά θαη Υεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, εθηφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο καηεπηηθήο
θαη γπλαηθνινγίαο. Δπίζεο δηαζέηεη πιήξε θαη νξγαλσκέλα ηκήκαηα Δμσηεξηθψλ
ηαηξείσλ, Γηαγλσζηηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. Απφ ηελ θχζε ηεο
ε ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πεξηζηαηηθά εζσηεξηθψλ αζζελψλ (Παζνινγηθά,
Υεηξνπξγηθά) ηα νπνία απαηηνχλ λνζειεία αζζελψλ θαη ζε πεξηζηαηηθά εμσηεξηθψλ
αζζελψλ (Γηαγλσζηηθά ηκήκαηα, Δμσηεξηθά ηαηξεία θιπ.) ηα νπνία δελ απαηηνχλ
λνζειεία ησλ αζζελψλ.
Οη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζπκθσλία κε ηα
Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2008 θαη ηελ
31.12.2007 αληίζηνηρα, έρνπλ σο εμήο:
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Έζνδα από εζσηεξηθνύο
Πεξηζηαηηθά εζσηεξηθψλ αζζελψλ
Έζνδα από εμσηεξηθνύο
Πεξηζηαηηθά εμσηεξηθψλ αζζελψλ
Λνηπά Έζνδα πειαηώλ
ύλνιν από πειάηεο
Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο
Λνηπά Έζνδα/Έμνδα
Δθκεηάιιεπζεο
Οξγαληθά Έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Κέξδε δεκίεο ρξήζεσο

01/01 31/12/2008

01/01 31/12/2007

63.789.058,47
15.954
6.563.568,23
57.515
4.374,01
70.357.000,71
266.491,58

58.697.273,30
15.805
5.564.374,44
48.594
997,42
64.262.645,16
191.467,04

1.498.765,01
-66.182.357,65
-2.203.925,69
-6.027.668,89
-2.291.694,93

-293.376,23
-61.276.136,63
-2.771.698,92
-2.476.185,47
-2.363.284,95

6. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2008

Οηθόπεδα –
θηίξηα

Μερ/γηθόο
εμνπιηζκόο

Λνηπά ελζώκαηα
πάγηα

ύλνιν

1/1/2008
Κφζηνο ή εθηίκεζε
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

46.425.020,81
4.517.725,91

25.874.121,71
11.661.319,95

13.384.296,66
6.631.570,11

85.683.439,18
22.810.615,97

Αλαπόζβεζηε αμία

41.907.294,90

14.212.801,76

6.752.726,55

62.872.823,21

Κίλεζε 01/01 - 31/12/2008
Τπφινηπν έλαξμεο
Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεσο

41.907.294,90
4.469.861,09
173.166,78
0,00

14.212.801,76
0,00
1.689.637,09
175.479,51

6.752.726,55
0,00
161.641,76
15.038,57

62.872.823,21
4.469.861,09
2.024.445,63
190.518,08

726.438,53

2.006.567,98

588.450,50

3.849.226,23

Αλαπόζβεζηε αμία

45.823.884,24

13.720.391,36

6.310.879,24

6.064.189,94

31/12/2008
Κφζηνο ή εθηίκεζε
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

51.068.048,68

27.388.279,29

13.530.899,85

91.987.227,82

5.244.164,44

13.667.887,93

7.220.020,61

26.132.072,98

Αλαπόζβεζηε αμία

45.823.884,24

13.720.391,36

6.310.879,24

65.855.154,84
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Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2007
Λνηπά
ελζώκαηα
πάγηα

Οηθόπεδα –
θηίξηα

Μερ/γηθόο
εμνπιηζκόο

45.114.982,76

24.561.958,63

13.258.538,30

82.935.479,69

ύλνιν

1/1/2007
Κφζηνο ή εθηίκεζε
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

3.795.122,66

9.609.625,63

5.561.531,42

18.966.279,71

41.319.860,10

14.952.333,00

7.697.006,88

63.969.199,98

41.319.860,10

14.952.333,00

7.697.006,88

63.969.199,98

0,00
1.310.038,05
0,00

0,00
1.531.141,06
218.977,98

0,00
137.585,83
11.827,47

0,00
2.978.764,94
230.805,45

722.603,25

2.051.694,32

1.070.038,69

3.844.336,26

Αλαπόζβεζηε αμία

41.907.294,90

14.212.801,76

6.752.726,55

62.872.823,21

31/12/2007
Κφζηνο ή εθηίκεζε
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

46.425.020,81
4.517.725,91

25.874.121,71
11.661.319,95

13.384.296,66
6.631.570,11

85.683.439,18
22.810.615,97

Αλαπόζβεζηε αμία

41.907.294,90

14.212.801,76

6.752.726,55

62.872.823,21

Αλαπόζβεζηε αμία
Κίλεζε 01/01 - 31/12/2007
Τπφινηπν έλαξμεο
Πιεφλαζκα
αλαπξνζαξκνγήο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεσο

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηεο εηαηξείαο αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ
31.12.2008 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Η αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο
αμίεο ησλ αθηλήησλ. Η ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο πνζνχ €4.469.861,09 ηεο Δηαηξείαο,
πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. (βιέπε θαη ζεκείσζε 29)
ηα πιαίζηα ηεο επαλεθηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία πνπ δηελεξγήζεθε απφ αλεμάξηεηνπο
εθηηκεηέο, ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΙΑΧ GENERAL AE,
πξνέθπςε ζεηηθή ππεξαμία €896.000,00 ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα ινηπά έζνδα ησλ
απνηειεζκάησλ (σο έζνδα απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ) ζε αληηζηάζκηζε πξνγελέζηεξεο
κείσζεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πνζνχ €2.429.311,20 πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά
ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. (01/01/2005).
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα, πθίζηαληαη
εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθνχ πνζνχ 54.000.000 €, γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ
ππέξ Δζληθήο Σξαπέδεο.
ηε εηαηξία επελδχζεθε ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €2,0 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξά θπξίσο ζε
αγνξά βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ππαξρφλησλ κνλάδσλ θαζψο θαη ζε
αλαλέσζε εμνπιηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ, κε ηελ αγνξά λένπ
ςεθηαθνχ καζηνγξάθνπ.
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7. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2008
Σήμαηα και
άδειες

Λοιπά

Σύνολο

1/1/2008
Θόζηορ κηήζευρ
Πυπεςμένερ Αποζβέζειρ και
απομείυζη
Αναπόζβεζηη αξία 31.12.2006

580.850,92

1.508.408,58

2.089.259,50

235.965,73
344.885,19

1.336.492,65
171.915,93

1.572.458,38
516.801,12

Κίνηζη 01/01 - 31/12/2008
πόλοιπο έναπξηρ
Ξποζθήκερ
Αποζβέζειρ σπήζευρ
Αναπόζβεζηη αξία

344.885,19
0,00
48.404,23
296.480,96

171.915,93
130.767,83
71.688,14
230.995,62

516.801,12
130.767,83
120.092,37
527.476,58

580.850,92

1.639.176,41

2.220.027,33

284.369,96
296.480,96

1.408.180,79
230.995,62

1.692.550,75
527.476,58

31/12/2008
Θόζηορ
Πυπεςμένερ Αποζβέζειρ και
απομείυζη
Αναπόζβεζηη αξία

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2007
Σήμαηα και
άδειες

Λοιπά

Σύνολο

1/1/2007
Θόζηορ κηήζευρ
Πυπεςμένερ Αποζβέζειρ και
απομείυζη
Αναπόζβεζηη αξία 31.12.2006

580.850,92

1.492.505,84

2.073.356,76

187.561,50
393.289,42

1.237.517,40
254.988,44

1.425.078,90
648.277,86

Κίνηζη 01/01 - 31/12/2007
πόλοιπο έναπξηρ
Ξποζθήκερ
Αποζβέζειρ σπήζευρ
Αναπόζβεζηη αξία

393.289,42
0,00
48.404,23
344.885,19

254.988,44
15.902,74
98.975,25
171.915,93

648.277,86
15.902,74
147.379,48
516.801,12

580.850,92

1.508.408,58

2.089.259,50

235.965,73
344.885,19

1.336.492,65
171.915,93

1.572.458,38
516.801,12

31/12/2007
Θόζηορ
Πυπεςμένερ Αποζβέζειρ και
απομείυζη
Αναπόζβεζηη αξία

Σα ινηπά άπια πεξηνπζηαθά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ηεο
εηαηξείαο φπσο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο
πξνζσπηθνχ, εθαξκνγήο θνζηνιφγεζεο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ο εθηηκψκελνο
ρξφλνο δσήο απηψλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαίλνληαη ζην θεθάιαην 2.6 θαη
ζε εηήζηα βάζε απνκεηψλνληαη κε ηηο απνζβέζεηο. Η δηνίθεζε πξνρσξά ζε εχινγα
ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ απηψλ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζα απμήζνπλ
ή ζα κεηψζνπλ αληίζηνηρα ηελ παξνχζα αμία ηνπο.
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8. Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο
Η Δηαηξεία, ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 1% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ
«MEDSTEM SERVICES – ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ Α.Δ.», «ΙΑΧ
ΝΟΣΙΧΝ ΠΡΟΑΣΙΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΧΣ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ ΑΔ.»,
«ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΔ.» θαη «ΙΑΧ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΤΓΔΙΑ ΑΔ.». Όιεο νη παξαπάλσ εηαηξείεο είλαη
ζπγαηξηθέο ηεο ΙΑΧ ΑΔ. Δπίζεο,
α. Με ηελ απφ 11/01/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο εηαηξείαο "ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ"
απνθαζίζηεθε α) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά
7.761.746,12€, ελ κέξεη θαηά πνζφ 735.774,62 € κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ησλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία ΙΑΧ Α.Δ., κε έθδνζε 694.127 κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο 1,06 € αλά κεηνρή θαη ελ κέξεη θαηά πνζφ 7.025.971,50 € , κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ, κε έθδνζε 6.628.275 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,06
€, β) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ 355.000 € κε
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ απφ ππέξ ην άξηηνλ, κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 1,06 € ζε 1,085 € αλά κεηνρή θαη γ) ε κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 1,085 € ζε 0,31 € κε ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 14.200.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,085 € αλά
κεηνρή ζε 49.700.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 € αλά κεηνρή (split 3,5 λέεο
γηα θάζε 1 παιαηά κεηνρή). Η πηζηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο εγθξίζεθε ηελ 06/02/2008 θαη
θαηαρσξήζεθε κε ηελ ΔΜ-2233/15.02.2008 αλαθνίλσζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Δκπνξίνπ Ννκαξρίαο Αζελψλ.
ηελ παξαπάλσ αχμεζε, ε κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε κε ην πνζφ ησλ
6.904.138,28 €.
β. Με ηελ απφ 14/02/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο εηαηξείαο "ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ"
απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά 26.231.400
€ κε κεηξεηά, κε ηελ έθδνζε 7.670.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 € ε θάζε κηα θαη ηηκή δηάζεζεο 3,42 € απφ ηελ νπνία
πξνέθπςε Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ πνζφ 23.853.700 €. Η
πηζηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ αχμεζεο εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ
14/5/2008. (Αξ. Πξση. Ννκαξρίαο 8333).
ηελ παξαπάλσ αχμεζε, ε κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε θαηά πνζφ 24.355.372,68 €.
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9. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Πειάηεο
Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Δπηζθαιείο πειάηεο
Μείνλ:πξνβιέςεηο
ΤΝΟΛΟ ΠΔΛΑΣΩΝ
Υξεψζηεο δηάθνξνη
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ
Λνηπά
ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ

Δηαηξείαο
31/12/2008
25.166.521,35
5.477.547,53
1.584.473,85
1.421.984,00
158.088,37
468.382,75
-3.951.642,62
30.325.355,23
2.648.425,73
1.580,01
45.392,19
150.299,75
2.845.697,68

Δηαηξείαο
31/12/2007
23.143.142,00
4.572.978,63
760.961,77
693.917,40
131.721,11
102.583,75
-2.986.642,62
26.418.662,04
1.501.143,04
2.950,00
43.576,99
146.735,14
1.694.405,17

10. Απνζέκαηα

Αλαιψζηκα Τιηθά
Τπόινηπν

Δηαηξείαο
Δηαηξείαο
31/12/2008
31/12/2007
2.367.805,71 2.664.177,41
2.367.805,71 2.664.177,41

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ θαηαρσξήζεθε σο έμνδν ζην θφζηνο ππεξεζηψλ θαη
θφζηνο πσιεζέλησλ αλέξρεηαη ζε 30.415.848,96 €, ζην θφζηνο δηνίθεζεο ζε 184.160,09
€ θαη ζην θφζηνο δηάζεζεο ζε 147.447,21 €, γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2007
(εκείσζε 20).
11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
Δηαηξείαο
Δηαηξείαο
31/12/2008 31/12/2007
Γηαζέζηκα θαη ηξάπεδεο
40.128,74 165.170,38
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπ. θαη/ζεηο
4.350.995,50 2.572.007,17
χλνιν
4.391.124,24 2.737.177,55

12. Γάλεηα
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα
θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.
Η αλάιπζε ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο ζε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ιήμε
θαηά ηελ 31/12/2008 έρεη σο εμήο:
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Βξαρππξόζεζκα
GENERAL AE

ύλνιν

Μαθξνπξόζεζκα

2.500.000,00
2.500.000,00

ύλνιν

33.000.000,00 35.500.000,00
33.000.000,00 35.500.000,00

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2007 είραλ σο εμήο:
Βξαρππξόζεζκα
GENERAL AE

ύλνιν

2.100.000,00
2.100.000,00

Μαθξνπξόζεζκα

ύλνιν

52.900.000,00 55.000.000,00
52.900.000,00 55.000.000,00

Να ζεκεησζεί φηη νη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηνπ Οκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο,
φπνπ ππάξρεη ππνρξέσζε εμφθιεζήο ηνπ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο, δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αιιά
κεηαθέξνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε
ρξήζε.
Σν ππφινηπν ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ρξήζεσλ εμνθινχληαη σο θάησζη:
Η Δηαηξεία
31/12/2008
Υξήζε 2009
2.500.000
Υξήζε 2010
10.900.000
Υξήζε 2011
3.500.000
Υξήζε 2012
18.600.000
ύλνια
35.500.000

13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο
Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε
Πηζησηέο δηάθνξνη
Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Παζεηηθνχ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

Δηαηξείαο
31/12/2008
26.995.116,19
986.083,13
464.022,99
801.244,21
1.325.393,33
658.213,36
31.230.073,21

Δηαηξείαο
31/12/2007
29.999.423,50
866.710,92
635.686,26
2.958.701,42
1.360.691,80
7.955.646,08
43.776.859,98

Τθίζηαληαη αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο γηα απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ €7,94
εθαη. πεξίπνπ, πνπ εθθξεκνδηθνχλ. Δπεηδή, ε ηειηθή έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ δελ
είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην, δελ έρεη ζρεκαηηζζεί νπνηαδήπνηε
πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (επηβάξπλζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα
θεθάιαηα) ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
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14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, έρεη ζπληαρζεί
αλαινγηζηηθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν επηινγήο ηεο κειέηεο, φπσο αλαθέξεηαη
παξαπάλσ ζηελ & 2.15.
Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ππφινηπα.
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΙΑΧ GENERAL ΑΔ
ΤΝΟΛΟ

31/12/2005
1.167.147,46
1.167.147,46

ΠΔΡΙΟΓΟ
31/12/2006
31/12/2007
1.514.068,82 1.518.801,13
1.514.068,82 1.518.801,13

31/12/2008
1.709.630,45
1.709.630,45

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2008 γηα ην
πξνζσπηθφ, αλέξρεηαη ζε €190.829,32 θαη έρεη επηβαξχλεη ηζφπνζα ηα απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεο.

15. Άιια έζνδα (θέξδε)

- Έζνδα απφ κηζζψκαηα
- Παξεπφκελεο ππεξεζίεο
- Έθηαθηα έζνδα
- Λνηπά

Δηαηξείαο
31/12/2008
1.215.414,16
5.277,69
900.759,23
109.748,45
2.231.199,63

Δηαηξείαο
31/12/2007
144.070,52
345,05
6.157,60
3.750,00
154.323,17

16. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό

- Υξεσζηηθνί ηφθνη
- Σφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ
- Λνηπέο Πξνκήζεηεο Σξαπεδψλ
- Πηζησηηθνί ηφθνη
- Λνηπά

Δηαηξείαο
31/12/2008
2.298.176,13
0,00
119.580,69
2.417.756,82
-203.631,13
-10.200,00
-213.831.13

Δηαηξείαο
31/12/2007
589.392,48
2.251.236,14
13.184,61
2.853.813,23
-82.114,41
0,00
-82.114,41
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17. Φόξνο εηζνδήκαηνο

Σξέρσλ θφξνο
Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ ζηελ ρξήζε ζπκςεθηζκνχ
Λνηπνί θφξνη ηέιε
Αλαβαιιφκελνο-θφξνο Τπνρξέσζε/Απαίηεζε
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε

Δηαηξείαο
31/12/2008
0,00

Δηαηξείαο
31/12/2007
0,00

-5.257.864,67
-62.360,73
-707.443,49
0,00
-6.027.668,89

-1.969.885,35
-41.844,99
-28.225,13
-436.230,00
-2.476.185,47

Η Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ρξήζε 2006 κέρξη
ζήκεξα, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Η έθβαζε
ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη σο εθ
ηνχηνπ, δελ έρεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην
ζέκα απηφ.
Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο (2006 έσο 2008) εθηηκάηαη φηη δε ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο
δηαθνξέο, δεδνκέλνπ φηη νη ρξήζεηο είλαη δεκηνγφλεο θαη ππάξρνπλ ζσξεπκέλεο
θνξνινγηθέο δεκίεο απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, γηα ην ιφγν απηφ δελ έγηλε θακία
πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο.

18. Κέξδε αλα κεηνρή
Βαζηθά – Δηαηξείαο
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 ρξήζεσο.
31/12/2008
Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο (απφ
ηηο ζπλερηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο)
ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ
(ΓΛΠ33)
Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή

31/12/2007

-2.291.694,93

-2.363.284,95

52.677.633
-0,0435

24.071.593
-0,0982

19. Μεξίζκαηα αλά κεηνρή
Γελ ππάξρνπλ.
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20. Έμνδα θαη’ είδνο

Αλαιψζηκα πιηθά
Μηζζνί θαη παξεπφκελεο παξνρέο
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο ελζσκ. ζην θφζηνο
Πξνβιέςεηο
ύλνιν

Δηαηξείαο 01/01/ - Δηαηξείαο 01/01/
31/12/2008
-31/12/2007
33.291.535,49
30.747.456,26
15.966.969,32
14.452.672,39
8.032.639,96
7.894.052,23
2.322.844,59
1.882.915,75
604.197,19
328.281,56
1.395.450,37
1.557.703,69
2.302.317,91
2.853.813,23
3.528.330,32
4.033.879,88
1.155.829,32
379.174,77
68.600.114,47
64.129.949,86

Η θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ζε θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε δηνηθεηηθφ θφζηνο, ζε
θφζηνο δηάζεζεο θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο
2007 θαη 2006, έρεη σο εμήο:
Δηαηξείαο 01/01 - 31/12/2008
Αλαιψζηκα πιηθά
Μηζζνί θαη παξεπφκελεο παξνρέο
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο ελζσκ. ζην θφζηνο
Πξνβιέςεηο
ύλνιν

Δηαηξείαο 01/01 - 31/12/2007
Αλαιψζηκα πιηθά
Μηζζνί θαη παξεπφκελεο παξνρέο
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο ελζσκ. ζην θφζηνο
Πξνβιέςεηο
ύλνιν

Παραγωγή
33.154.107,07
14.682.561,49
7.807.911,32
2.200.830,89
248.165,04
1.298.150,39

Διοίκηση
72.743,43
710.708,12
165.775,85
100.817,85
7.397,69
60.953,81

3.465.370,32
43.311,02
799.652,65
25.179,05
63.626.749,17 1.186.886,82

Παραγωγή
30.415.848,96
13.330.691,82
7.753.035,81
1.777.721,10
249.330,62
1.440.577,91

Διάθεση
Χρημ/κά
Σύνολο
64.684,99
33.291.535,49
573.699,71
15.966.969,32
58.952,79
8.032.639,96
21.195,85
2.322.844,59
233.195,55 115.438,91
604.197,19
66.346,17
1.395.450,37
2.302.317,91 2.302.317,91
19.648,98
3.528.330,32
330.997,62
1.155.829,32
1.368.721,66 2.417.756,82 68.600.114,47

Διοίκηση
Διάθεση
184.160,09 147.447,21
596.920,39 525.060,18
87.910,63 53.105,89
86.683,70 18.510,95
3.336,44 75.614,50
43.548,96 73.576,82

Χρημ/κά

2.853.813,23
3.944.478,96
63.828,05 25.572,87
354.469,62
10.815,98 13.889,16
59.266.154,81 1.077.204,24 932.777,58 2.853.813,23

Σύνολο
30.747.426,26
14.452.672,39
7.894.052,33
1.882.915,75
328.281,56
1.557.703,69
2.853.813,23
4.033.879,88
379.174,77
64.129.949,86

21. Δγγπήζεηο
Ο Όκηινο έρεη ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ.
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Η κεηξηθή εηαηξεία ΙΑΧ Α.Δ έρεη δψζεη εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο 44 εθ. € ππέξ ηεο ΙΑΧ
GENERAL Α.Δ.
22. Μεηνρηθό Κεθάιαην

1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2007
ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
ΑΚΤΡΩΔΙ ΙΓΙΩΝ
ΜΔΣΟΥΩΝ
31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007

1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2008
ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
Μείσζε νλνκαζηηθήο αμίαο
κεηνρήο (split 1/3.5)
ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΔΣΟΥΩΝ
6.877.598

ΚΟΙΝΔ
ΟΝΟΜΑΣΙΚ
Δ ΜΔΣΟΥΔ
7.290.253,88

ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΙΟ
39.711.121,78

ΤΝΟΛΟ
47.001.375,66

0

0,00

0,00

0,00

0
6.877.598

0,00
39.711.121,78

0,00
47.001.375,66

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΔΣΟΥΩΝ
6.877.598

0,00
7.290.253,88
ΚΟΙΝΔ
ΟΝΟΜΑΣΙΚ
Δ ΜΔΣΟΥΔ
7.290.253,88

ΤΠΔΡ ΣΟ
ΑΡΣΙΟ
39.711.121,78

ΤΝΟΛΟ
47.001.375,66

7.322.402

7.761.746,12

0,00

7.761.746,12

0

355.000,00

-355.000,00

0,00

35.500.000

0,00

0,00

0,00

7.670.000
57.370.000

2.377.700,00
17.784.700,00

23.853.700,00
63.209.821,78

26.231.400,00
80.994.521,78

Με ηελ απφ 14/02/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ"
απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαηά
26.231.400 € κε κεηξεηά, κε ηελ έθδνζε 7.670.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 € ε θάζε κηα θαη ηηκή δηάζεζεο 3,42 € απφ ηελ νπνία πξνέθπςε
Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ πνζφ 23.853.700 €. Η ελ ιφγσ αχμεζε
δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί.
Με ηελ απφ 11/01/2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ"
απνθαζίζηεθε α) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά 7.761.746,12 €,
ελ κέξεη θαηά πνζφ 735.774,62 € κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηε
κεηξηθή
εηαηξεία ΙΑΧ Α.Δ., κε έθδνζε 694.127 κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,06 €
αλά κεηνρή θαη ελ κέξεη θαηά πνζφ 7.025.971,50 € , κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, κε έθδνζε
6.628.275 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,06 Δπξψ, β) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηά πνζφ 355.000 € κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ απφ ππέξ ην άξηηνλ,
κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 1,06 € ζε 1,085 € αλά κεηνρή θαη γ) ε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 1,085 € ζε 0,31 € κε ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 14.200.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,085 € / αλά κεηνρή
ζε 49.700.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,31 € / αλά κεηνρή (split 1/3,5). Η
πηζηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ απφ ην Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο
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εηαηξείαο εγθξίζεθε ηελ 06/02/2008 θαη θαηαρσξήζεθε κε ηελ ΔΜ-2233/15.02.2008
αλαθνίλσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ Ννκαξρίαο Αζελψλ.

23. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Δγγπήζεηο
Γ.Δ.Η.
ΔΤΓΑΠ
ΑΔΡΙΧΝ
ΚΣΙΡΙΧΝ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ
ΤΝΟΛΟ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
32.700,00
32.700,00
249,63
249,63
26,41
26,41
15.329,64
14.500,55
1.358,00
1.240,00
49.663,68
48.716,59

Όιεο νη αλσηέξσ δνζκέλεο εγγπήζεηο, είηε ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο
αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη επηζηξέθνληαη κε ηελ ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ
πνπ ηηο θαζνξίδνπλ.

24. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
ΛΗΦΘΔΙΔ ΔΓΓΤΗΔΙ
ΔΝΟΙΚΙΧΝ
ΤΝΟΛΟ

9.640,88
9.640,88

9.279,00
9.279,00

25. Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
12.277,27
Έκηακηα & ανόπγανα έξοδα
755,93
Έκηακηερ Εημίερ
719.401,42
Έξοδα πποηγοςμένυν σπήζευν
0,00
Ξποβλέτειρ για έκηακηοςρ κινδύνοςρ
ΣΥΝΟΛΟ
732.434,62

31/12/2007
1.715,18
23.195,85
422.788,37
0,00
447.699,40
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26. Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο – Λνηπά απνζεκαηηθά
31/12/2008
Οηθφπεδα
Κηίξηα
Λνηπά
ύλνιν

5.456.551,48
0,00
459.514,70
5.916.066,18

31/12/2007
3.246.828,26
0,00
459.514,70
3.706.342,96

ηα ινηπά απνζεκαηηθά, πεξηιακβάλεηαη ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν
θαηαινγίδεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ απφ ηηο Σαθηηθέο Γεληθέο
πλειεχζεηο.
27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Καηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία ζπκκεηείρε ζηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ, ζπγαηξηθήο ηεο ΙΑΧ
ΑΔ, ε νπνία δηεμήρζε απφ 6/11/2008 έσο 03/03/2009. Η ΙΑΧ General A.E.ζπκκεηείρε
ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε κε πνζφ χςνπο 2.000.001,50 επξψ, γηα ηελ απφθηεζε 571.429
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,00
επξψ θαη ηηκήο δηάζεζεο 3,50 επξψ αλά κεηνρή.

Φολαπγόρ, 24 Mαπηίος 2009
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

ΦΑΦΝΡΖΠ Λ.ΜΔΛΝΦΩΛ

ΓΔΡΔΟΔΒΝΠ Γ.ΔΚΚΑΛΝΖΙ

Α.Γ.Ρ. Π 016898

Α.Γ.Ρ. Σ 171895

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΝΚΗΙΝ

Ν ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Δ. ΑΛΑΠΡΑΠΑΘΖΠ

ΙΑΚΞΟΝΠ Λ. ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΞΝΙΝΠ

Α.Γ.Ρ. ΑΑ 058349

Α.Γ.Ρ. Μ 357081 (ΑΟ.ΑΓ. Α ΡΑΜΖΠ 49181)
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