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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020 
 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 1/1-31/12/20 1/1-31/12/19 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

  
Ενσώματα πάγια  

  
Ακίνητα 6.1 696.885,56 869.103,45 
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 93.549,58 40.095,46 
Σύνολο  790.435,14 909.198,91 
Άυλα πάγια στοιχεία  

  
Δαπάνες ανάπτυξης  0,00 0,00 
Υπεραξία  0,00 0,00 
Λοιπά άυλα  0,00 0,00 
Σύνολο  0,00 0,00 
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή  0,00 0,00 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

  
Δάνεια και απαιτήσεις  0,00 0,00 
Χρεωστικοί τίτλοι 7.1.1 2.892.433,66 2.790.769,96 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  

  
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1.2 5.000,00 5.000,00 
Λοιπά 7.1.3 3.030,70 3.030,70 
Σύνολο  2.900.464,36 2.798.800,66 
Αναβαλλόμενοι φόροι  0,00 0,00 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  3.690.899,50 3.707.999,57 

  
  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  

Αποθέματα  
  

Εμπορεύματα  0,00 0,00 
Προκαταβολές για αποθέματα  0,00 0,00 
Σύνολο  0,00 0,00 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  

  
Απαιτήσεις από μέλη 7.2.1 446.445,13 580.528,93 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 7.2.2 180.485,49 67.369,02 
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 74.583,10 78.271,72 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  0,00 0,00 
Προπληρωμένα έξοδα  0,00 0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4 2.322.346,38 2.596.410,33 
Σύνολο  3.023.860,10 3.322.580,00 
Σύνολο κυκλοφορούντων  3.023.860,10 3.322.580,00 

  
  

Σύνολο ενεργητικού  6.714.759,60 7.030.579,57 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 1/1-31/12/20 1/1-31/12/19 
Καθαρή θέση  

  
Καταβλημένα κεφάλαια  

  
Κεφάλαιο  0,00 0,00 
Σύνολο  0,00 0,00 
Διαφορές εύλογης αξίας  

  
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων  0,00 0,00 
Διαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων 8.1 87.858,31 -13.805,39 
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών  0,00 0,00 
Σύνολο  87.858,31 -13.805,39 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  

  
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.2 1.691.508,97 1.691.508,97 
Αφορολόγητα αποθεματικά  0,00 0,00 
Αποτελέσματα εις νέο 8.3 4.155.213,55 4.528.736,01 
Σύνολο  5.846.722,52 6.220.244,98 
Σύνολο καθαρής θέσης  5.934.580,83 6.206.439,59 

  
  

Προβλέψεις  
  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9 124.429,97 123.827,17 
Σύνολο  124.429,97 123.827,17 

  
  

Υποχρεώσεις  
  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,00 0,00 
Κρατικές επιχορηγήσεις  0,00 0,00 
Σύνολο  0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  
Τραπεζικά δάνεια  0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων  

  
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές/πιστωτές 10.1.1 65.878,46 87.677,14 
Φόρος εισοδήματος  17.270,88 22.875,57 
Λοιποί φόροι και τέλη 10.1.2 46.295,14 28.743,87 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 10.1.3 56.156,78 41.438,78 
Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.4 469.268,60 517.583,39 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  0,00 0,00 
Έσοδα επόμενων χρήσεων  878,94 1.994,06 
Σύνολο  655.748,80 700.312,81 

  
  

Σύνολο υποχρεώσεων  655.748,80 700.312,81 
  

  
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  6.714.759,60 7.030.579,57 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙΔΟΣ 

 
Σημείωση 

1/1-
31/12/2020 

 1/1-
31/12/2019 

Κύκλος εργασιών (Εισφορές μελών & άδειες ιατρείων) 11. 1.693.209,98  1.678.641,51 

Λοιπά συνήθη έσοδα 11. 71.251,16  78.093,85 

 
 

1.764.461,14  1.756.735,36 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 11. -888.857,35  -805.910,36 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 11. -709.164,02  -283.128,27 

Διάφορα έξοδα 11. -877.265,67  -695.839,27 

Αποσβέσεις 11. -189.663,60  -182.034,57 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 11. -602,80  -2.225,20 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 11. -370,20  -5.602,26 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 11. 0,00  0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

11. 
0,00  0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 11. 0,00  0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11. 504.706,34  92.543,02 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

-396.756,16  -125.461,55 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11. 55.161,99  78.514,89 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11. -14.657,41  -11.045,14 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

-356.251,58  -57.991,80 

Φόροι εισοδήματος 
 

-17.270,88  -22.875,57 

Έλλειμμα  χρήσης μετά από φόρους 
 

-373.522,46  -80.867,37 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ με 

  
Διαφορές 

εύλογης αξίας 

Αποθεματικά 
νόμων και 

κατ/κού 
Αποτελέσματα 

εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2019 -271.763,17 1.691.508,97 4.609.603,38 6.029.349,18 

Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 

257.957,78     257.957,78 

Αποτελέσματα περιόδου    -80.867,37 -80.867,37 

Υπόλοιπο 31.12.2019 -13.805,39 1.691.508,97 4.528.736,01 6.206.439,59 

Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 

101.663,70     101.663,70 

Αποτελέσματα περιόδου    -373.522,46 -373.522,46 

Υπόλοιπο 31.12.2020 87.858,31 1.691.508,97 4.155.213,55 5.934.580,83 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 
 
1. Γενικές Πληροφορίες  

α) Επωνυμία: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

β) Νομικός τύπος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 - 31.12.2020 

δ)  Διεύθυνση 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. 

 

ΑΔΑ: 6ΧΧΟ469ΗΣΛ-Τ4Π



 6

 

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) Διαγραφή 

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  

Δεν 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) Διαγραφή 
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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. 

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) Διαγραφή 

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. Διαφορές 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) Διαγραφή 

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.  

ΑΔΑ: 6ΧΧΟ469ΗΣΛ-Τ4Π



 9

 
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 
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 (τακτικών μελών, μελών ειδικού μητρώου, μελών εταιρειών και 
μελών ιδιωτικών κλινικών) 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 Διοικητικό 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. 
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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. 

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. Διόρθωση 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 

Δεν 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 1.1.2019 3.505.432,44 692.389,47 4.197.821,91 
Προσθήκες περιόδου   23.439,05 23.439,05 
Μειώσεις περιόδου   0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου   0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 3.505.432,44 715.828,52 4.221.260,96 
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Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2019 2.464.111,10 665.916,38 3.130.027,48 
Αποσβέσεις περιόδου 172.217,89 9.816,68 182.034,57 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου   0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 2.636.328,99 675.733,06 3.312.062,05 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 869.103,45 40.095,46 909.198,91 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1.1.2020 3.505.432,44 715.828,52 4.221.260,96 
Προσθήκες περιόδου 0,00 70.900,03 70.900,03 
Μειώσεις περιόδου 0,00 -46.832,31 -46.832,31 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 3.505.432,44 739.896,24 4.245.328,68 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       
Υπόλοιπο 1.1.2020 2.636.328,99 675.733,06 3.312.062,05 
Αποσβέσεις περιόδου 172.217,89 17.445,71 189.663,60 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   -46.832,11 -46.832,11 
Μεταφορές περιόδου   0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 2.808.546,88 646.346,66 3.454.893,54 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 696.885,56 93.549,58 790.435,14 

 

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 

Διαφορές 
αξίας από 
αποτίμηση 

Υπόλοιπο 
31/12/2020 

Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/1997 2.804.575,35 87.858,31 2.892.433,66 
Σύνολα 2.804.575,35 87.858,31 2.892.433,66 

 

Ο λογαριασμός αφορά την αξία μερίδας του ΙΣΑ στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/1997 της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2020. 

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. 
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Ο Ι.Σ.Α. είχε ασκήσει αγωγή, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 8.6.2012, κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Υπ. Οικονομικών για το PSI. Μετά από πρόταση του πληρεξουσίου δικηγόρου 
ενόψει της υφιστάμενης νομολογίας και με απόφαση του Δ.Σ. ο Ι.Σ.Α. παραιτήθηκε του δικογράφου της 
αγωγής. 

7.1.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 

Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 Ποσοστό Αξία  Υπόλοιπο 
Επωνυμία συμμετοχής κτήσης Απομειώσεις 31.12.2020 
Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. 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 Διαφορών- Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.", το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία ενός (1) 
εταιρικού μεριδίου από τα 14 συνολικά εταιρικά μερίδια του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. 

7.1.3 Λοιπά  

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Εγγυήσεις σε ΔΕΗ ακινήτων Θεμιστοκλέους 34  10,56 10,56 

Εγγυήσεις σε ΔΕΗ 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: 

7.2.1 Απαιτήσεις από μέλη 31/12/2020 31/12/2019 

 Συνδρομές μελών υπέρ Ι.Σ.Α. 286.639,61 402.898,68 

 Συνδρομές μελών υπέρ Ι.Σ.Α. ειδικού μητρώου 50.465,52 31.461,90 

 Συνδρομές μελών υπέρ Π.Ι.Σ. 101.360,00 141.193,35 

 Συνδρομές μελών υπέρ Π.Ι.Σ. ειδικού μητρώου 7.980,00 4.975,00 

 Σύνολο 446.445,13 580.528,93 
 

  

   

7.2.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

Τα δουλευμένα έσοδα περιόδου αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

7.2.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 31/12/2020 31/12/2019 

 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα από πιστωτικές κάρτες 3.889,80 4.141,27 

 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα από OAEΔ 23.238,00 35.046,00 

 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα από Περιφέρεια Αττικής 133.851,70 0,00 

 

Δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι & πρόσοδοι 
εισπρακτέοι 

19.505,99 28.181,75 

 Σύνολο 180.485,49 67.369,02 
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7.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

7.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2020 31/12/2019 

 Προκαταβολές προσωπικού 35.628,00 29.592,00 

 Ελληνικό δημόσιο-Προκαταβολή ΦΕ 19.852,46 29.007,27 

 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 1.402,64 3.022,45 

 Σύνολο 56.883,10 61.621,72 
 

7.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

7.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2020 31/12/2019 

 Ταμείο 8.554,65 26.310,89 

 Καταθέσεις όψεως 413.791,73 470.099,44 

 Καταθέσεις προθεσμίας 1.900.000,00 2.100.000,00 

 Σύνολο 2.322.346,38 2.596.410,33 
 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 
 

8.1. Διαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων 

Οι διαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

8.1 Διαφορές αξίας χρεωστικών τίτλων 31/12/2020 31/12/2019 

 Υπόλοιπο έναρξης 31/12/2019 -13.805,39 -271.763,17 

 ΠΛΕΟΝ: κέρδος από αποτίμηση μερίδας 101.663,70 257.957,78 

 Υπόλοιπο λήξης 31/12/2020 87.858,31 -13.805,39 
 

8.2. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

Τα Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 31.12.2020 31.12.2019 
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: 
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8.3 Αποτελέσματα εις νέο 31/12/2020 31/12/2019 

 Ζημιά χρήσης 2012 από PSI -2.667.766,97 -2.667.766,97 

 Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων 7.894.198,51 7.894.198,51 

 Διαφορές προσαρμογής σε ΕΛΠ -337.936,70 -337.936,70 

 Έλλειμμα  χρήσης έτους 2017 -77.791,09 -77.791,09 

 Έλλειμμα  χρήσης έτους 2018 -201.100,37 -201.100,37 

 Έλλειμμα  χρήσης έτους 2019 -80.867,37 -80.867,37 

 Έλλειμμα χρήσης έτους 2020 -373.522,46 0,00 

 Σύνολο 4.155.213,55 4.528.736,01 
 

9. Προβλέψεις 
 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2020 31/12/2019 

 Πρόβλεψη για εφάπαξ παροχή ν.103/1975 68.383,47 68.383,47 

 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 14.548,10 13.945,30 

 Πρόβλεψη αποζημίωσης δικηγόρων 41.498,40 41.498,40 

  124.429,97 123.827,17 
 
10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

 Προμηθευτές  62.656,99 87.677,14 

 Σύνολο 62.656,99 87.677,14 
 

10.1.2 Λοιποί φόροι - τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

10.1.2 Λοιποί φόροι τέλη 31/12/2020 31/12/2019 

 Φόροι- τέλη αμοιβών προσωπικού 16.236,26 18.242,63 

 Φόροι- τέλη αμοιβών τρίτων 27.097,46 6.484,14 

 Λοιποί φόροι τέλη 2.961,42 4.017,10 

  46.295,14 28.743,87 
 

10.1.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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10.1.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2020 31/12/2019 

 Ταμείο κύριας ασφάλισης 48.487,79 33.582,73 

 Ταμείο επικουρικής ασφάλισης 4.990,82 6.188,88 

 Ταμείο πρόνοιας 2.678,17 1.667,17 

 Σύνολο 56.156,78 41.438,78 
 

  

 

10.1.4 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

10.1.4 Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

 Κρόμπα Βενετία "Για την Νεφέλη" 235.171,88 317.171,88 

 Οφειλόμενες Συνδρομές σε Π.Ι.Σ. 124.756,72 200.411,51 

  359.928,60 517.583,39 
 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

11. Έσοδα 31/12/2020 31/12/2019 

 Έσοδα από συνδρομές μελών 1.547.509,98 1.506.241,51 

 Έσοδα από άδειες λειτουργίας ιατρείων 145.700,00 172.400,00 

 Έσοδα από πρόστιμα, εκπρόθεσμες καταβολές κλπ 51.751,16 57.833,85 

 Άλλα έσοδα (Ενοίκια, Δωρεές κ.λπ.) 19.500,00 20.260,00 

 Λοιπά έσοδα και κέρδη 504.706,34 92.543,02 

 Λοιπά έκτακτα έσοδα  0,00 

 Έσοδα κεφαλαίων 55.161,99 78.514,89 

 Σύνολο 2.324.329,47 1.927.793,27 
 

 Έξοδα 31/12/2020 31/12/2019 

 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 888.857,35 805.910,36 

 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 709.164,02 283.128,27 

 Παροχές τρίτων 205.191,34 164.903,21 

 Φόροι-τέλη 4.161,64 4.431,84 

 Διάφορα έξοδα 606.114,98 404.488,92 

 Τόκοι και συναφή έξοδα 14.657,41 11.045,14 

 Αποσβέσεις 189.663,60 182.034,57 

 Παροχές - Χορηγήσεις - Επιδοτήσεις 61.797,71 122.015,30 

 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 602,80 2.225,20 

 Έκτακτα έξοδα 370,20 483,93 

 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  5.118,33 

 Σύνολο 2.680.581,05 1.985.785,07 
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12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 
12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού   
    

 

 31/12/2020 31/12/2019 
Εργαζόμενοι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις 17 17 
Εργαζόμενος με θητεία  σε οργανική θέση 1  

Εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις 

2 2 

Εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 

5 5 

Εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (παρ. 2 άρθρο 103 του 
Ν.4670/2020) 

9 0 

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 3 3 
Σύνολο 37 27 

 

 

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

  
 31/12/2020 31/12/2019 
Μισθοί και ημερομίσθια 714.512,70 646.374,48 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 174.344,65 159.535,88 
Σύνολο 888.857,35 805.910,36 

 
13.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

14. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η συνολική αποζημίωση των μελών του ΔΣ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του ΙΣΑ, ανέρχεται 
σε ευρώ 28.050,00. 

 

15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 
 

    Αθήνα,01/07/2021 
 

Ό,τι ακριβές αντίγραφο 
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

          ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΧΧΟ469ΗΣΛ-Τ4Π


		2021-07-02T15:30:15+0300
	Athens




