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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 
 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 1/1-31/12/17 1/1-31/12/16 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
Ενσώµατα πάγια 

 
Ακίνητα 6.1 1.213.539.23 1.385.757,12 
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 32.259.67 21.673,87 
Σύνολο 

 1.245.798.90 1.407.430,99 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Χρεωστικοί τίτλοι 7.1.1 2.555.542,49 2.294.226,03 
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 7.1.2 5.000,00 5.000,00 
Λοιπά 7.1.3 3.030,70 3.030,70 
Σύνολο 2.563.573.19 2.302.256,73 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 

 3.809.372,09 3.709.687,72 

  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
Απαιτήσεις από µέλη 7.2.1 537.244,47 603.023,59 
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 7.2.2 69.371,01 55.137,57 
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 69.955,55 46.611,34 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.2.4 2.539.702,17 2.159.137,79 
Σύνολο  3.216.273,20 2.863.910,29 
Σύνολο κυκλοφορούντων 

 3.216.273,20 2.863.910,29 

   
Σύνολο ενεργητικού 

 7.025.645,29 6.573.598,01 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµείωση 1/1-31/12/17 1/1-31/12/16 
Καθαρή θέση 

 
∆ιαφορές εύλογης αξίας 

 
∆ιαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων 8.1 -249.032,86 -510.349,32 
Σύνολο 

 -249.032,86 -510.349,32 
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 

  
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 8.2 1.691.508,97 1.691.508,97 
Αποτελέσµατα εις νέο 8.3 4.810.703,75 4.888.494,84 
Σύνολο 

 6.502.212,72 6.580.003,81 
Σύνολο καθαρής θέσης  6.253.179,86 6.069.654,49 

   
Προβλέψεις   
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 9 122.133,97 119.468,77 
Σύνολο 

 122.133,97 119.468,77 

  
Υποχρεώσεις 

 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές-πιστωτές 10.1.1 43.574,97 18.057,96 
Φόρος εισοδήµατος 33.978,38 34.972,90 
Λοιποί φόροι και τέλη 10.1.2 22.791,31 55.695,65 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 10.1.3 42.667,85 36.999,08 
Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.4 507.312,95 238.685,16 
Έσοδα επόµενων χρήσεων 

 6,00 64,00 
Σύνολο  650.331,46 384.474,75 

   
Σύνολο υποχρεώσεων  650.331,46 384.474,75 

   
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  7.025.645,29 6.573.598,01 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙ∆ΟΣ 
 

Σηµείωση 1/1-31/12/17 
 

1/1-31/12/16 

Κύκλος εργασιών (Εισφορές µελών & άδειες ιατρείων) 11. 1.611.076,40 1.707.203,76 

Λοιπά συνήθη έσοδα 11. 156.644,21 165.009,23 

 1.767.720,61 1.872.212,99 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 11. -809.500,19 -758.683,48 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 11. -234.968,27 -264.402,42 

∆ιάφορα έξοδα 11. -688.209,15 -542.809,20 

Αποσβέσεις 11. -181.905,83 -182.819,22 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 11. -2.665,20 -800,33 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 11. -868,57 -161.276,84 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11. 17.004,06 1.364,00 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων  -133.392,54 -37.214,50 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11. 100.366,16 103.796,36 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11. -10.786,33 -8.852,63 

Αποτέλεσµα προ φόρων  -43.812,71 57.729,23 

Φόροι εισοδήµατος  -33.978,38 -34.972,90 

Καθαρό πλεόνασµα χρήσης µετά από φόρους  -77.791,09 22.756,33 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ µε 
 

  
∆ιαφορές 
εύλογης 
αξίας 

Αποθεµατικά 
νόµων και 
κατ/κού 

Αποτελέσµατα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 -578.379,30 1.691.508,97 4.865.738,51 5.978.868,18 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 68.029,98     68.029,98 

Αποτελέσµατα περιόδου 
 

  22.756,33 22.756,33 

Υπόλοιπο 31.12.2016 -510.349,32 1.691.508,97 4.888.494,84 6.069.654,49 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 261.316,46     261.316,46 

Αποτελέσµατα περιόδου 
 

  -77.791,09 -77.791,09 

Υπόλοιπο 31.12.2017 -249.032,86 1.691.508,97 4.810.703,75 6.253.179,86 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
 
1. Γενικές Πληροφορίες  

α) Επωνυµία: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

β) Νοµικός τύπος: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα, Τ.Κ. 115 26. 

ε) Α.Φ.Μ.: 090045327 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Ο σύλλογος ανήκει στην κατηγορία µικρή οντότητα του ν.4308/2014. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία 
µε τον παρόντα νόµο. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του συλλόγου ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 

Ο ΙΣΑ διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική του ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον 
επιλέγεται η εφαρµογή της. 
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3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

 Ο ΙΣΑ για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόµενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 20 έτη- Ετήσιος Συντελεστής απόσβεσης 5%. 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5  έτη - Ετήσιος Συντελεστής απόσβεσης 20%. 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί 
την ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ΙΣΑ ελέγχονται για αποµείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης 
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν ο σύλλογος δεν αναµένει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

∆εν υφίστανται άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 
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Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 
υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως.   

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που 
η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
είναι το µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας 
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

� Οι διαφορές (κέρδη ή ζηµίες) από την αποτίµηση των χρεωστικών τίτλων (διαθεσίµων για 
πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους) καταχωρίζονται, 
στην περίοδο που προκύπτουν, ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, το οποίο µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα όταν: 

� Είτε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διαγραφούν. 

� Είτε υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί και 
εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.  

Οι ζηµιές αποµειώσεως της προηγούµενης περιπτώσεως αναστρέφονται στα αποτελέσµατα όταν 
οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 
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3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 
δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.6. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο 
αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). Οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 
στα αποτελέσµατα. 

β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 
3.1.7. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 
3.1.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που 
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αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα 
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

3.1.9. Έσοδα και έξοδα 

O  Ι.Σ.Α. καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από τις εισφορές µελών και τις άδειες λειτουργίας ιατρείων καταχωρίζονται εντός της 
περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα. 

� Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

� Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
µέθοδο.  

� Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.11. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της οντότητας. 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.1.12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

3.1.13. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 
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3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 

 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Ι.Σ.Α.  παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού. 

 
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων Κτίρια 

Λοιπός 
εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1.1.2016 3.505.432,44 657.757,22 4.163.189,66 
Προσθήκες περιόδου   11.497,59 11.497,59 
Μειώσεις περιόδου   0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου   0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2016 3.505.432,44 669.254,81 4.174.687,25 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις       
Υπόλοιπο 1.1.2016 1.947.457,43 636.979,61 2.584.437,04 
Αποσβέσεις περιόδου 172.217,89 10.601,33 182.819,22 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   0 0 
Μεταφορές περιόδου   0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 2.119.675,32 647.580,94 2.767.256,26 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΜ469ΗΣΛ-Ξ52



 11

 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 1.385.757,12 21.673,87 1.407.430,99 
Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1.1.2017 3.505.432,44 669.254,81 4.174.687,25 
Προσθήκες περιόδου 0,00 20.273,74 20.273,74 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2017 3.505.432,44 689.528,55 4.194.960,99 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις       
Υπόλοιπο 1.1.2017 2.119.675,32 647.580,94 2.767.256.26 
Αποσβέσεις περιόδου 172.217,89 9.687,94 181.905,83 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου   0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2017 2.291.893.21 657.268,88 2.949.162,09 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 1.213.539,23 32.259,67 1.245.798,90 

 

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
7.1.1 Χρεωστικοί τίτλοι 

Οι χρεωστικοί τίτλοι αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Περιγραφή 
Αξία 
κτήσης 

∆ιαφορές 
αξίας από 
αποτίµηση 

Υπόλοιπο 
31/12/17 

Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/1997 2.804.575,35 -249.032,86 2.555.542,49 
Σύνολα 2.804.575,35 -249.032,86 2.555.542,49 

 

Ο λογαριασµός αφορά την αξία µερίδας του ΙΣΑ στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/1997 της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στις 31/12/2017. 

Το σύνολο των κεφαλαίων του Ι.Σ.Α., τα οποία εντάχθηκαν µονοµερώς από την Τράπεζα της Ελλάδος στο 
Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI), ήταν κατατεθειµένα σε έντοκο λογαριασµό της 
Τράπεζας της Ελλάδος και πριν από το PSI (12.3.2012) ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 5.472.342,32.  Η 
αξία της µερίδας του ΙΣΑ στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/97, ανέρχονταν την 12.3.2012 (ηµέρα 
ολοκλήρωσης του PSI) σε ευρώ  2.804.575,35 (νέα ονοµαστική αξία κτήσης της µερίδας) µε αποτέλεσµα 
τη δηµιουργία ζηµίας από την υποτίµηση ύψους ευρώ 2.667.766,97 η οποία επιβάρυνε τα έξοδα της 
χρήσης 2012. 

Ο Ι.Σ.Α. έχει ασκήσει αγωγή, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 8.6.2012, κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Υπ. Οικονοµικών για το PSI. Μέχρι σήµερα δεν έχει οριστεί ηµεροµηνία 
δικασίµου. 

 

7.1.2 Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 

Οι λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Ποσοστό Αξία Υπόλοιπο 
Επωνυµία συµµετοχής κτήσης Αποµειώσεις 31.12.2017 
Ο.Π.Ε.Μ.Ε.∆. 7,14% 5.000,00 0,00 5.000,00 

 
Αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχής στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία "Οργανισµός Προώθησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης ∆ιαφορών- Ο.Π.Ε.Μ.Ε.∆.", το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία ενός (1) 
εταιρικού µεριδίου από τα 14 συνολικά εταιρικά µερίδια του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.∆. 

7.1.3 Λοιπά  

Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

31/12/2017 31/12/2016 
Εγγυήσεις σε ∆ΕΗ ακινήτων Θεµιστοκλέους 34  10,56 10,56 

Εγγυήσεις σε ∆ΕΗ ακινήτων Σεβαστουπόλεως 113 3.020,14 3.020,14 

3.030,70 3.030,70 
 

7.2 Κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία & προκαταβολές 
 
7.2.1 Απαιτήσεις από µέλη 

Οι απαιτήσεις από τα µέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Απαιτήσεις από µέλη 31/12/2017 31/12/2016 
Συνδροµές µελών υπέρ Ι.Σ.Α. 395.602,29 443.534,91 
Συνδροµές µελών υπέρ Π.Ι.Σ. 141.642,18 159.488,68 
Σύνολο 537.244,47 603.023,59 

 

7.2.2 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 

Τα δουλευµένα έσοδα περιόδου αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 31/12/2017 31/12/2016 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα από πιστωτικές κάρτες 10.443,58 13.247,71 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα από ΟΑΕ∆                             16.974,00 0,00 

∆εδουλευµένοι πιστωτικοί τόκοι & πρόσοδοι 
εισπρακτέοι 

41.953,43 41.889,86 

Σύνολο 69.371,01 55.137,57 
 

7.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 
Προκαταβολές προσωπικού 35.121,00 21.754,94 
Ελληνικό δηµόσιο-Προκαταβολή ΦΕ 32.079,28 21.962,75 
Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος από τόκους 2.755,27 2.893,65 

Σύνολο 69.955,55 46.611,34 
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7.2.4 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31.12.2017 31.12.2016 
Ταµείο 14.146,54 38.822,22 
Καταθέσεις όψεως 425.555,63 220.315,57 
Καταθέσεις προθεσµίας 2.100.000,00 1.900.000,00 
Σύνολο 2.539.702,17 2.159.137,79 

 

 

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
 

8.1. ∆ιαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων 

Οι διαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

∆ιαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων 31.12.2017 
Υπόλοιπο έναρξης 31/12/2016 -510.349,32 
Πλέον: Κέρδη από αποτίµηση µερίδας στο κοινό 
κεφάλαιο του Ν.2469/1997 261.316,46 
Υπόλοιπο λήξης 31/12/2017 -249.032,86 

 

8.2. Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 

Τα Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 31.12.2017 31/12/2016 
Τακτικό αποθεµατικό 1.353.266,34 1.353.266,34 
Έκτακτα αποθεµατικά 338.242,63 338.242,63 

Σύνολο 1.691.508,97 1.691.508,97 
 
 
8.3. Αποτελέσµατα σε νέο 

Τα Αποτελέσµατα σε νέο αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Αποτελέσµατα εις νέο 31.12.2017 
Ζηµιά χρήσης 2012 από PSI -2.667.766,97 
Πλεόνασµα προηγούµενων χρήσεων 7.894.198,51 
∆ιαφορές προσαρµογής σε ΕΛΠ 31/12/15 -337.936,70 
Έλλειµµα  χρήσης  -77.791,09 

Σύνολο 4.810.703,75 
 
 
9. Προβλέψεις 
 

9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 
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Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

31.12.2017 31.12.2016 
Πρόβλεψη για εφάπαξ παροχή ν.103/1975 68.383,47 68.383,47 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. 13.342,50 12.739,70 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης δικηγόρων 40.408,00   38.345,60 

122.133,97 119.468,77 
 
10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31.12.2017 31.12.2016 
Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 43.574,97 18.057,96 
Σύνολο 43.574,97 18.057,96 

 

10.1.2 Λοιποί φόροι - τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιποί φόροι τέλη 31.12.2017 31.12.2016 
Φόροι- τέλη αµοιβών προσωπικού 12.924,47 45.339,43 
Φόροι- τέλη αµοιβών τρίτων 5.405,94 6.433,68 
Λοιποί φόροι τέλη 4.460,90 3.922,54 

22.791,31 55.695,65 
 

10.1.3 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 

Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2017 31/12/2016 
Ταµείο κύριας ασφάλισης 40.824,61 35.749,92 
Ταµείο πρόνοιας 1.843,24 1.249,16 
Σύνολο 42.667,85 36.999,08 

 

10.1.4 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2017 31.12.2016 
Κρόµπα Βενετία «Για την Νεφέλη» 330.461,82 52.567,35 
Οφειλόµενες Συνδροµές σε Π.Ι.Σ. 176.851,13 186.117,81 

507.312,95 238.685,16 
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11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016 
Έσοδα από συνδροµές µελών 1.412.876,40 1.453.603,76 
Έσοδα από άδειες λειτουργίας ιατρείων 198.200,00 253.600,00 
Έσοδα από πρόστιµα, εκπρόθεσµες καταβολές κλπ 134.839,24 142.838,76 
Άλλα έσοδα (Ενοίκια, ∆ωρεές κ.λπ.) 21.804,97 22.170,47 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 16.974,00 0,00 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 30,06 1.364,00 
Έσοδα κεφαλαίων    100.366,16   103.796,36 

Σύνολο 1.885.090,83 1.977.373,35 
 

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 809.500,19 758.683,48 
Αναδροµικές αποδοχές δικηγόρων 0,00 160.615,42 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 234.968,27 264.402,42 
Παροχές τρίτων 152.493,02 139.599,20 
Φόροι-τέλη 3.676,89 3.526,64 
∆ιάφορα έξοδα 408.405,44 369.634,36 
Τόκοι και συναφή έξοδα 10.786,33 8.852,63 
Αποσβέσεις 181.905,83 182.819,22 
Παροχές - Χορηγήσεις - Επιδοτήσεις 123.633,80 30.049,00 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 2.665,20 800,33 
Έκτακτα έξοδα 868,57 0,00 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων               0,00          661,42 

Σύνολο 1.928.903,54 1.919.644,12 
 

12. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

 31.12.2017 
Εργαζόµενοι υπηρετούντες σε µόνιµες οργανικές θέσεις εκ 
των οποίων  µία θέση είναι µε έµµισθη εντολή (δικηγόρος) και 
δύο θέσεις µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου                    

19 

 
  

Εργαζόµενοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 4 
∆ικηγόροι µε έµµισθη εντολή   3 
Σύνολο 26 

 

Ο ΙΣΑ σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

 31.12.2017 31.12.2016 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 617.136,51 586.376,79 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 192.363,68 172.306,69 
Σύνολο 809.500,19 758.683,48 
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13.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
14. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η συνολική αποζηµίωση των µελών του ∆Σ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του ΙΣΑ, 
ανέρχεται σε ευρώ 28.900,00. 

 
15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 
 

Αθήνα, 24/04/2018 
 

Ό,τι ακριβές αντίγραφο 
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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