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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΙΔΙΩΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» την 
26η Σεπτεµβρίου 2017 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.euromedica.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο 
να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, 
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες 
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

 
 
Δηλώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
για την περίοδο 1/1/2017-30/6/2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο (ο Όµιλος), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 
3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε ότι η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει 
κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο (ο Όµιλος), συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
 
 

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2017 
 
 
 

Λιακουνάκος Νικόλαος Θεόδωρος Ταλάρης Σπυρίδων Κοτρώτσιος  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 033553 Α.Δ.Τ. ΑΚ 901110 Α.Δ.Τ. ΑΕ 452647 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύµβουλος 
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Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου 

της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

για την περίοδο από 1/1/2017 έως 30/6/2017 

 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 άρθρο 5 παράγραφος 6 καθώς και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ιδίως Απ. 1/434/2007 άρθρο 3 και Απ. 8/754/14.04.2016), σας υποβάλλουµε 
για την κλειόµενη εταιρική περίοδο από 1/1/2017 έως 30/06/2017 την Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του 
νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις του 
Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, τα σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν 
στην κλειόµενη περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς επίσης 
και οι προοπτικές εξέλιξης δραστηριοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης, 
γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ο 
Όµιλος και η Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2017 και παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές 
που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων.  
 
Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
Η χρήση που έληξε στις 31/12/2016 αποτέλεσε το έβδοµο έτος συνεχούς δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
και χαρακτηρίστηκε από επιστροφή της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας σε ρυθµούς ανάπτυξης. 
Σύµφωνα µε πρόσφατο δελτίο του Υπουργείου Οικονοµικών στο πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2017 έχουµε 
µείωση τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου χρέους, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., και αντιστροφή της 
τάσης στις καταθέσεις µε ταυτόχρονη σταδιακή µείωση στο κόστος δανεισµού του ιδιωτικού τοµέα κατά 
100 µονάδες βάσης περίπου και αύξηση των θέσεων εργασίας. Το σύνολο των εν λόγω ενδείξεων 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο ρυθµός ανάκαµψης θα συνεχιστεί κατά στο 2017, καθώς αυτό αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης του 1,8%. 
 
Ωστόσο, οι κεφαλαιακοί περιορισµοί που συνεχίζουν να εφαρµόζονται έως και σήµερα, εµποδίζουν την 
επάνοδο της επενδυτικής εµπιστοσύνης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων και της µη λήψης αποφάσεων για 
την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αποτελούν τα βασικά εµπόδια και προβλήµατα για 
την έξοδο από την κρίση των τελευταίων ετών. 
 
Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας παρουσιάζει διαχρονικά σηµαντικές ιδιαιτερότητες. 
Η δυσλειτουργία, η αδυναµία κάλυψης της αυξανόµενης ζήτησης και η χαµηλή ποιότητα των κρατικών 
δοµών έχουν αποτελέσει τους βασικούς λόγους µετατόπισης της ζήτησης προς τον ιδιωτικό τοµέα. Την 
τελευταία δεκαετία οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσίασαν σηµαντική ανάπτυξη ενώ κάλυψαν την 
αδυναµία εξυπηρέτησης της αυξανόµενης ζήτησης υπηρεσιών υγείας και την χαµηλή ποιότητα 
υπηρεσιών των κρατικών δοµών. Η επίδραση των οικονοµικών συνθηκών των τελευταίων ετών µε την 
παρατεταµένη ύφεση έχουν οδηγήσει στον περιορισµό του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών 
και στη σηµαντική επιδείνωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση 
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της καταναλωτικής δαπάνης. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ρευστότητας, η επιβολή υψηλών συντελεστών ΦΠΑ 
και η στενότητα στην τραπεζική χρηµατοδότηση έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω διόγκωση των 
προβληµάτων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. 
 
Τα ανωτέρω προβλήµατα εντάθηκαν µε τα προβλήµατα ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, την συνεχιζόµενη 
καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, τη µονοµερή παράταση της ισχύος 
εφαρµογής εκπτώσεων και του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (rebate και claw back αντίστοιχα) 
του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2018, την αύξηση του 
ΦΠΑ στο 24% στις παρεχόµενες υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης, καθώς επίσης και από την 
αλλαγή του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών από 26% σε 29%. 
 
Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Κλάδος Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα, παρά τα προβλήµατα στην 
ασκούµενη πολιτική, είναι από τους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος για νέες επενδύσεις καθώς: 
α) Ο ιδιωτικός τοµέας Υγείας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος και κατέχει υψηλά ποσοστά 
στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού καθώς καλύπτει πολύ µεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υπερβαίνοντας το 85% κάποιων υπηρεσιών. 
β) Υπάρχει σηµαντική µείωση των ενεργών κλινών νοσηλείας στα δηµόσια νοσοκοµεία, 
γ) Η χώρα µας αποτελεί βασικό τουριστικό προορισµό, διευρύνεται ο χρόνος της τουριστικής περιόδου 
και επιτυγχάνεται προσέλκυση ειδικών οµάδων πληθυσµού που επιθυµούν υπηρεσίες Υγείας υψηλού 
επιπέδου, 
δ) Ορισµένες υπηρεσίες Υγείας παρουσιάζουν σηµαντικά περιθώρια κερδοφορίας υπό την προϋπόθεση 
εισαγωγής νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 
ε) Υπάρχουν πλεόνασµα ιατρικού και επιστηµονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου και σηµαντικά 
περιθώρια ανάπτυξης των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. 
 
Η απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών στα ενοποιηµένα και εταιρικά στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνουν 
την επίδραση από την εφαρµογή των µηχανισµών επιστροφής Rebate και Claw-back του άρθρου 100 
του Ν. 4172/2013 στα αντίστοιχα κονδύλια, είναι η ακόλουθη: 
 
Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας (προ της επίδρασης του clawback & rebate), κατά την 
κλειόµενη περίοδο, ανήλθε σε € 76.828 (2016: € 77.958) για τον Όµιλο και σε € 35.540 (2015: € 37.897) 
για την Εταιρεία, εµφανίζοντας µείωση 1,4 % και 6,2 % αντίστοιχα σε σχέση µε την συγκριτική περίοδο.  
 
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  
Τα κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 12.948 [2016: € 11.897]. Αντίστοιχα, τα 
κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 
της Εταιρείας ανήλθαν σε € 4.596 [2016: € 3.755].  
 
Η βελτίωση του εν λόγω κονδυλίου οφείλεται στην επιτυχή υιοθέτηση και υλοποίηση απόφάσεων της 
Διοίκησης για εξορθολογισµό του λειτουργικού κόστους, στο πλαίσιο ενός στοχευµένου πλάνου 
πενταετίας που η υλοποίηση του συνεχίζεται. Το εν λόγω πλάνο περιλαµβάνει δράσεις και ενέργειες µε 
στόχο την αξιολόγηση, αναδιοργάνωση και ενοποίηση τµηµάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση συνεργειών 
µεταξύ των εταιρειών του δικτύου, τη µείωση των µεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική 
συγκράτησης των δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχοµένων 
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υπηρεσιών και στην βελτίωση της ρευστότητας µέσω της βελτίωσης του µηχανισµού εισπραξιµότητας 
των απαιτήσεων καθώς και της διεύρυνσης του πελατολογίου. 
 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων  
Κατά την κλειόµενη περίοδο τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθαν σε € (5.490), έναντι της συγκριτικής 
περιόδου όπου και είχαν ανέλθει σε € (7.842). Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας αντίστοιχα ανήλθαν σε 
(6.384), έναντι € (9.088) της συγκριτικής περιόδου. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για την ως άνω µεταβολή 
έχουν αναλυθεί στις ανωτέρω ενότητες.  
 
Συνεργασία µε ΕΟΠΥΥ και Εφαρµογή διατάξεων clawback και rebate 
Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρµογή, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής: 
α) ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριµένου µηχανισµού, η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο 
αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω 
υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός µηνός από την έγγραφη 
ατοµική ειδοποίηση σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου 
παρελεύσεως της ως άνω προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και 
αζηµίως ως προς αυτόν, τη σύµβαση του συµβεβληµένου παρόχου µε τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλοµένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του 
ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως 
βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε κάθε συµβαλλόµενο πάροχο 
χρησιµοποιείται ο µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόµενων 
για τον αντίστοιχο χρονικό διάστηµα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισµένους του. Δεν αναγνωρίζονται 
και δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά την πάροδο είκοσι 
(20) ηµερών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού µήνα. 
 
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw back) υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση, ως η διαφορά ανάµεσα 
στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούµενη από τους 
παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές µη αποδεκτές δαπάνες κατά 
το χρόνο υπολογισµού. 
β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισµού ως έκπτωση (rebate) για κάθε µήνα. Το ποσό 
έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε µηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατοµική ειδοποίησή τους, σε λογαριασµό 
τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. 
 
Οι διατάξεις των αναφερόµενων περιπτώσεων (α) και (β) είχαν αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και η 
διάρκεια έως 31/12/2015. Ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης των προϋποθέσεων που έθεσε στις 12/7/2015 
η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ώστε να εξεταστεί το αίτηµα της Ελλάδας για οικονοµική βοήθεια 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό κοινοβούλιο στις 14/8/2015 ενέκρινε 
τα συµφωνηµένα προαπαιτούµενα βάσει των οποίων προβλέπεται η συνέχιση εφαρµογής των ανωτέρω 
µέτρων για claw back και rebate και για τα έτη 2016-2018. 
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Οι εταιρείες του Οµίλου ως µέλη του Σ.Ε.Κ. για τα ανωτέρω έχουν προβεί σε νοµικές ενέργειες και έχουν 
εκφράσει τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους στους αρµόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τις µέχρι σήµερα νοµικές προσφυγές, θα συµµετάσχουν και σε όποια 
άλλη συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Επιπλέον, οι εταιρείες του Οµίλου υπέβαλλαν και ατοµικές 
προσφυγές κατά των µέχρι σήµερα κοινοποιηθέντων σηµειωµάτων περικοπών και έχουν εκφράσει τις 
επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως µάλιστα εάν 
αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα. Η εν λόγω απόφαση θα συνεχιστεί και για το τρέχον έτος σε όσες 
εταιρείες έχουν κοινοποιηθεί οριστικά σηµειώµατα για claw back. 
 
Μέχρι στιγµής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του claw back που 
αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα του Οµίλου και της Εταιρείας λόγω µη γνωστοποίησης, από πλευράς του 
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραµέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), οι οποίες µπορούν αξιόπιστα να 
οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι 
τα τελικά ποσά του claw back για το 2014 και το 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές 
του συνόλου των αναφερόµενων ετών και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου, µε βάση τα κοινοποιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά, για claw back και 
rebate, σηµειώµατα, προχώρησαν αποκλειστικά και µόνο για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.08.2014 και την ΠΟΛ 1113/02.06.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων 
τιµολογίων επιστροφών για τις περιόδους 1/1/2013-31/12/2016.  
 
Στις 7/3/2017 ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κοινοποίησε τα σηµειώµατα περικοπής clawback για το έτος 2013, µετά και 
την ολοκλήρωση του διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον 
ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013 από τις συµβαλλόµενες Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες. Τα 
εν λόγω σηµειώµατα δεν συνοδεύονται από την ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του συνόλου 
των παρόχων για να τεκµηριωθεί το ποσό του claw back. Οι εταιρείες του Οµίλου ως µέλη του Σ.Ε.Κ., 
έχουν αιτηθεί µέσω αυτού τα στοιχεία από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σύνολο των ετήσιων υποβολών αλλά 
µέχρι σήµερα δεν έχουν απάντηση. Επισηµαίνεται, ότι ο διοικητικός και ιατρικός έλεγχος των υποβολών 
όλων των κλινικών του κλάδου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των χρήσεων 2012 έως 2015 δεν έχει µέχρι στιγµής 
ξεκινήσει µε εξαίρεση το 2013. 
 
Στις 6/4/2017 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για το claw back του Α΄ Εξαµήνου του 2016, ενώ του Β΄ 
Εξαµήνου του 2016 κοινοποιήθηκαν στις 20/6/2017 τα οποία όµως δεν θεωρούνται τελικά από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα επανακοινοποιηθούν νέα µε διορθωµένα ποσά. 
 
Στις 2/8/2017, δηµοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας η απόφαση υπ. Αρίθµ. Γ3γ/Γ.Π.58976, µε την 
οποία ορίζεται νέα κλίµακα υπολογισµού της έκπτωσης rebate επί των µηνιαίων δαπανών που ο 
πάροχος υποβάλλει ηλεκτρονικά προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α. Οι διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τυγχάνουν εφαρµογής τόσο επί των ισχυουσών συµβάσεων όσο και επί όσων θα 
συναφθούν στο µέλλον µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Η εφαρµογή 
της παρούσας υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1/8/2017.  
 
Στις 23/8/2017 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για rebate και claw back για την κλειστή νοσηλεία του Β΄ 
Εξαµήνου του 2014, τα οποία υπολογίστηκαν βάσει της υπ΄αριθµ. Γ3γ/Γ.Π/51816 (ΦΕΚ 
2638/Β΄/28.07.17) υπουργικής απόφασης, µε την οποία το τελικό βεβαιωµένο ποσό claw back για το Β΄ 
Εξάµηνο του 2014 προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού claw back έτους 2014 όπως 
υπολογίζεται µε την παραπάνω υπουργική απόφαση, αφαιρουµένου του ποσού που προσδιορίστηκε 
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για το Α΄ Εξάµηνο του 2014 τα οποία είχαν υπολογιστεί βάσει της προηγούµενης υπουργικής απόφασης 
Υ9/οικ.39255 (ΦΕΚ1202/Β/12.5.14). 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισµό του claw back και του rebate από την έναρξη 
ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα 
κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις οι σχηµατισθείσες προβλέψεις έχουν ως κάτωθι: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-30/6/2017  1/1-30/6/2016  1/1-30/6/2017  1/1-30/6/2016 
Επίδραση από rebate χρήσεως 5.309  5.465  1.259  1.307 
Επίδραση από πρόβλεψη claw back χρήσεως 7.706  11.228  3.457  5.405 
Συνολική Επίδραση  13.014  16.693  4.715  6.712 

 
Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της κλειόµενης χρήσεως, όπως αυτά 
θα διαµορφώνονταν χωρίς την επίδραση των ανωτέρω προβλέψεων χρήσεως. Τα κονδύλια 
“Αποτελέσµατα µετά φόρων” και “Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων” περιλαµβάνουν και την επίδραση των 
αναλογούντων φόρων. 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30/6/2017 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση  Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση 
Πωλήσεις 63.814  76.828  30.824  35.540 
Μικτό κέρδος 12.901  25.915  5.040  9.755 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 6.316  19.330  1.668  6.384 
Αποτελέσµατα προ φόρων (5.490)  7.525  (6.384)  (1.669) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (6.442)  2.798  (7.091)  (3.744) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (205.622)  (57.284)  (204.317)  (148.155) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12.948  25.962  4.596  9.311 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/03.08.2016), η ισχύς των συµβάσεων µεταξύ του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, πολυϊατρείων, κέντρων 
διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυµάτων για Α.Μ.Ε.Α., ιδρυµάτων 
ασυλικού τύπου, ιδρυµάτων/Κλινικών χρόνιων παθήσεων, µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων, µονάδων 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνιτών, Ιδιωτικών Κλινικών, Μ.Χ.Α., Μ.Τ.Ν. και κέντρων 
αποκατάστασης-αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30/6/2016 και µετά, παρατάθηκαν 
από 1/7/2016, µέχρι την υπογραφή των νέων συµβάσεων.  
 
Εκτός από τις προαναφερόµενες εκκρεµότητες, στις σχέσεις των παρόχων µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σηµειώνεται 
και το πρόβληµα της σύναψης νέας σύµβασης συνεργασίας και του Κανονισµού Παροχών Υγείας. 
Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναµένονται στο επόµενο διάστηµα να δοθούν σχέδια επί των οποίων θα κληθούν οι 
πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο Όµιλος, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ., θα εξετάσει 
τα σχέδια και θα αποφασίσει σχετικά.  
 
Τέλος, τον Οκτώβριο 2016, σύµφωνα µε το αρ. 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και µετά τη λειτουργία 
του, προς τους συµβεβληµένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις του συγκεκριµένου 
άρθρου, προσδιορίστηκαν περαιτέρω εκπτώσεις προκειµένου ο Οργανισµός να προβεί, εντός του 2017, 
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στην ολοσχερή εξόφληση των οφειλών του, που γεννήθηκαν έως και τη χρήση 2015 
(συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών πριν το 2012). Επισηµαίνεται ότι οι συµβεβληµένες εταιρείες του 
Οµίλου έχουν ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των διατάξεων του συγκεκριµένου άρθρου 
και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσµάτων τους. 
 
Συντελεστής µόχλευσης 
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό απασχολούµενο κεφάλαιο. 
Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα, τα 
µακροπρόθεσµα και τα πληρωτέα στην επόµενη χρήση δάνεια, όπως αυτά εµφανίζονται στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Το συνολικό κεφάλαιο 
υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης πλέον του 
καθαρού χρέους. Πιο συγκεκριµένα: 
 

 Κατά την 30/06/2017   Κατά την 31/12/2016 
Σύνολο δανείων 417.226  408.505 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (7.777)  (10.914) 
Καθαρό χρέος 409.449  397.591 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (205.622)  (198.592) 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου 203.827  198.999 
Συντελεστής µόχλευσης 200,88%  199,80% 

 
Η µεταβολή του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στην αύξηση του καθαρού χρέους του 
Οµίλου κατά € 11.859, λόγω αφενός της διάθεσης ταµειακών διαθεσίµων για την αποπληρωµή 
εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων του και αφετέρου στην αύξηση των συµβατικών υποχρεώσεων 
από δανειακές συµβάσεις και (β) στην περαιτέρω µείωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, που οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην πραγµατοποίηση συνολικών εσόδων µετά φόρων, κατά € (7.031).  
 
Β. Σηµαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   την   κλειόµενη   οικονοµική   περίοδο   και   
επίδραση   αυτών   στις   ενδιάµεσες   συνοπτικές   οικονοµικές καταστάσεις 
Δεν συνέβησαν λοιπά αξιοµνηµόνευτα γεγονότα πέρα από τα αναφερόµενα. 
 
Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία 
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
Δεν συνέβησαν λοιπά αξιοµνηµόνευτα γεγονότα από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως µέχρι την 
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως. 
 
Δ. Στοιχεία  και  εκτιµήσεις  για  την  εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου 
για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως   
Η Ελληνική Οικονοµία την περίοδο 2008 έως 2016 έχει υποστεί δραµατική µείωση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος µε αντίστοιχη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος την αντίστοιχη περίοδο. 
Επιπλέον, η ανεργία, παρά την οριακή µείωση που σηµείωσε εντός του 2016, παραµένει σε ιδιαιτέρως 
υψηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης 
αναµένεται να επιταχυνθεί στη διάρκεια του 2017. Ως παράγοντες ώθησης καταγράφονται η ανοδική 
πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηµατικών επενδύσεων (και η 
άνοδος των ξένων άµεσων επενδύσεων) και η αύξηση των εξαγωγών αγαθών.  
 
Σηµαντικό σηµείο για τον κλάδο υπηρεσιών υγείας όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όµιλος 
είναι η αναδιοργάνωση και οικονοµική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και σε 
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα προς όφελος των ασθενών. Ο καθορισµός του θεσµικού πλαισίου 
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υλοποίησης ή µη της νέας σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτών, µε ταυτόχρονο 
δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής των σωρευµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς τους 
ιδιώτες παρόχους είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός όπως και η οµαλή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και µετά τη λειτουργία του, προς τους συµβεβληµένους 
παρόχους υγείας. 
 
Σε αυτό το ασταθές οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιµά διαρκώς την 
κατάσταση και αναλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση 
ενός στοχευµένου πλάνου πενταετίας που περιλαµβάνει δράσεις και ενέργειες µε στόχο την αξιολόγηση, 
αναδιοργάνωση και ενοποίηση τµηµάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση συνεργειών µεταξύ των εταιρειών 
του δικτύου, τη µείωση των µεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης των 
δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών και στην 
βελτίωση της ρευστότητας µέσω της βελτίωσης του µηχανισµού εισπραξιµότητας των απαιτήσεων καθώς 
και της διεύρυνσης του πελατολογίου. 
 
Στόχος της Εταιρείας και του Οµίλου είναι να βελτιωθεί η απόδοση των υφιστάµενων επενδύσεών και 
παράλληλα να παραµένει σε ετοιµότητα για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της 
ανταγωνιστικής του θέσης, την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών και την διασφάλιση 
υγιούς χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωµής των 
υποχρεώσεων και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αναχρηµατοδότησης του τραπεζικού 
δανεισµού.  
 
Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο Όµιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού 
του πλάνου, επιτυγχάνοντας στην λήξη της χρήσεως 2016 την έναρξη λειτουργίας του κέντρου 
αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΘΗΣΕΥΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναµικότητας 56 κλινών, στην περιοχή της 
Αττικής ενώ ξεκίνησε η λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της 
συγγενούς εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 
 
Επί της αναχρηµατοδότησης του τραπεζικού δανεισµού, η Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το 
σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συµφωνία Αναστολής Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε 
σε συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού 
σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι 
συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωσή της. Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων 
και όταν υπάρξει ανακοινώσιµο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσηµη κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις 
απαιτούµενες ανακοινώσεις. 
 
Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες την 
αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει 
εντός του 2017 το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet) και έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία 
υπογραφής των νέων συµβάσεων. Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου 
αποπληρωµής και µείωση των επιτοκίων και θα βελτιώσουν την χρηµατοοικονοµική διάρθρωση των 
εταιρειών και του Οµίλου συµβάλλοντας ταυτόχρονα και στην βελτίωση της ρευστότητας. 
 
Τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά µε την επιχειρηµατική στρατηγική 
του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 έχουν ως ακολούθως: 
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§ Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για εξεύρεση επενδυτικών 
κεφαλαίων, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήµατος και 
κεφαλαίου.  

§ Αποτελεσµατική διαχείριση της ρευστότητας, µέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
επαναδιαπραγµάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων.  

§ Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου µε σκοπό 
την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της. 

§ Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του Οµίλου, µε σκοπό: α) την 
αναλογική µετακύλιση του κουρέµατος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την 
σύγκλιση των χρόνων αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των 
εµπορικών του απαιτήσεων, λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και γ) τη µετακύλιση σηµαντικού µέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν 
επιτευχθεί πολύ σηµαντικές συµφωνίες µε προµηθευτές του Οµίλου οι οποίες συµβάλουν σηµαντικά 
στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

§ Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Οµίλου, µε κεντρική διαπραγµάτευση βασικών 
συµβάσεων και περιορισµό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών µε σκοπό την περαιτέρω 
περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσµάτων. 

§ Αύξηση του αριθµού των εξυπηρετούµενων ασθενών. 
§ Συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών µε στόχο την µέγιστη ικανοποίηση και 

εξυπηρέτηση των ασθενών. 
§ Ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου µε την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιµότητας µε την 

ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων. 
 
Επιπλέον η Διοίκηση του Οµίλου ασχολείται συστηµατικά µε την ενίσχυση και ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισµού, εκµεταλλευόµενη τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει (εµπειρία, υψηλή 
τεχνογνωσία και καινοτοµία σε ζητήµατα υγείας), µε στόχο να διευρυνθεί η πελατειακή βάση της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή οι εταιρείες του Οµίλου έχουν εξασφαλίσει σχετικές 
πιστοποιήσεις, που βασίζονται σε αυστηρά προγράµµατα ελέγχου και διαδικασιών. 
 
Ε. Δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος, λόγω της φύσεως των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν, 
δεν πραγµατοποίησαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της κλειόµενης περιόδου. 
 
ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας  
Κατά την 30/6/2017 η Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήµατα: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο Δραστηριότητας 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
5. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
6. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
7. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΜΗΤΩΡ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
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10. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
11. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
13. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
14. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
15. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
16. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
17. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Κατά την 30/6/2017 δύο (2) θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διατηρούσαν υποκαταστήµατα τα οποία 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Υποκατάστηµα της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο Δραστηριότητας 

1. ΑΡΩΓΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
 
Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο Δραστηριότητας 
1. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
2. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Ζ. Ίδιες µετοχές που κατέχονται από τον Όµιλο και την Εταιρεία 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου κατείχαν 453.080 και 716.647 αντίστοιχα 
ίδιες µετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,1 % και 3,3 % αντίστοιχα του καταβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και αποκτήθηκαν έναντι συνολικού ποσού € 4.790 και € 8.379 αντίστοιχα.  
 
Η. Κυριότεροι  κίνδυνοι  και  αβεβαιότητες  για  το  δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής 
χρήσεως 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 
κίνδυνος αγοράς, οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιµής 
χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Οµίλου 
έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί 
στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
 
Κίνδυνος αγοράς 
Ο Όµιλος έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, µέσω της διασποράς των µονάδων υγείας 
που τον απαρτίζουν, ενώ δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής 
υγείας (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης). 
 
Ο κλάδος δραστηριοποίησης του Οµίλου εµφανίζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες, ενώ τα σηµαντικά 
προβλήµατα λειτουργίας και η αδυναµία κάλυψης της ζήτησης σε συνδυασµό µε την χαµηλή ποιότητα 
υπηρεσιών των κρατικών νοσοκοµείων αποτέλεσαν τον σηµαντικότερο παράγοντα µετατόπισης της 
ζήτησης στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, οι επιδεινούµενες οικονοµικές συνθήκες των τελευταίων ετών 
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επηρέασαν αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και την µείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Τα 
εν λόγω γεγονότα συνέβαλαν στην αντιστροφή της τάσης µετατόπισης της ζήτησης προς τον δηµόσιο 
τοµέα υγείας. 
 
Το σύνολο των µονάδων υγείας του Οµίλου συνεργάζονται µε τον ΕΟΠΥΥ από την έναρξη λειτουργίας 
του, ήτοι το 2012, γεγονός που έχει συνεισφέρει σηµαντικά στην αύξηση του αριθµού των 
εξυπηρετούµενων ασθενών και στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Ωστόσο, καθώς τα ελλείµµατα 
του ΕΟΠΥΥ οδήγησαν στην υιοθέτηση καταχρηστικών και µονοµερών µέτρων (rebate & clawback) µέσω 
νοµοθετικών ρυθµίσεων (άρθρο 100 του Ν. 4172/2013) τα ανωτέρω δεν έχουν συνοδευτεί από ανάλογη 
µεταβολή των εσόδων και της ρευστότητας των εταιρειών του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι για τις ως άνω 
ρυθµίσεις τόσο ο Όµιλος όσο και οι φορείς των ιδιωτικών κλινικών, έχουν προσφυγή από τον Δεκέµβριο 
του 2013 στο ΣτΕ.  
 
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας 
για το 2017, αλλά και το µεσοπρόθεσµο διάστηµα είναι συνυφασµένες µε την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας και τη δυνατότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε καθορισµένες 
ηµεροµηνίες.  
 
Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε ακίνητη 
περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του Οµίλου 
περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας του αφορά 
ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσµευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα τα οποία εκµεταλλεύεται ο Όµιλος και δεν υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο 
άµεσο µέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων 
που διακατέχει ο Όµιλος, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούµενη στρατηγική της Διοικήσεως 
αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει µε τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου 
οικονοµικού οφέλους κυρίως µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες των διαθέσιµων 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως. Η Διοίκηση του 
Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των τιµών εκείνων των χρεογράφων τα οποία 
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (χρηµατιστήριο) και αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά 
περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον 
χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως. 
 
Κατά την 30/06/2017 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. 
(5.315.532 µετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 3.869) οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εάν η τιµή κλεισίµατος της εν λόγω µετοχής ήταν 
1 % υψηλότερη/χαµηλότερη και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου θα εµφανίζονταν αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 39. 
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Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο Όµιλος πέραν των διακρατούµενων διαθεσίµων, δεν κατέχει λοιπά σηµαντικά έντοκα στοιχεία 
ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς 
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.  
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
υποχρεώσεις. Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου 
υπόκεινται σε κυµαινόµενα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών 
επιτοκίου.  
 
Κατά την 30/06/2017, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαµηλότερα 
και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων αποτελέσµατα της κλειόµενης 
περιόδου και η καθαρή θέση του Οµίλου θα εµφανίζονταν µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 1.466 
περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν 
από τις δανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις 
πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται από 
τις εταιρείες του Οµίλου. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα ο οποίος κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, 
σε πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το Διοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε 
κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος 
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων του Οµίλου αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες πελάτες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά 
ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται σχετικά αυξηµένος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 
επαναλαµβανόµενων περικοπών επί των συνολικών εσόδων τόσο των προηγούµενων χρήσεων όσο και 
της τρέχουσας (rebate και clawback). 
 
Αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου από τα Ασφαλιστικά Ταµεία 
της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου, αναµένεται βάσει των νοµοθετικών δεσµεύσεων η αποπληρωµή τους στο 
επόµενο χρονικό διάστηµα. Για τις απαιτήσεις αυτές, καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΟΠΥΥ και η 
υποχρέωση αποπληρωµής τους έχει περιληφθεί στο πλαίσιο συµφωνίας της Χώρας µε τους πιστωτές 
της. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν προσφύγει δικαστικά προκειµένου να κατοχυρώσουν τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγουν ενδεχόµενο παραγραφής τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ενδεχόµενο µη εξυπηρέτησης των εν λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ καθώς φέρουν την 
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.  
 
Η ευρεία διασπορά της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά 
περίπτωση περιορίζει τον κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες. Η Διοίκηση του 
Οµίλου, στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, 
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λαµβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Όµιλος και 
η Εταιρεία εφάρµοσε πολιτικές προκαταβολών στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και αύξησε 
σηµαντικά τις εισπράξεις µέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω ενέργειες βελτίωσαν 
σηµαντικά την εισπραξιµότητα, η οποία εκτιµούµε ότι θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο εντός του 2017 
µετά και την ψήφιση του Ν. 4446/22.12.2016 όπου η υποχρέωση εξόφλησης µε ηλεκτρονικά µέσα 
µειώθηκε από € 1.500,00 σε € 500,00 και άνω για εισπράξεις ιδιωτών πελατών. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας µε στόχο την υποκατάσταση της µείωσης του αριθµού των 
νοσηλευόµενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και την διαχείριση των επιπτώσεων των µονοµερών 
αποφάσεων για clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ, είχε προβεί στην σύναψη συµφωνιών για την 
διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος που απορρέει από τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις των εν λόγω συµβάσεων θεωρείται 
αυξηµένος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των πολιτικών εξελίξεων στις περιοχές προέλευσης των ασθενών. Η 
Διοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές µε τις αρµόδιες αρχές για την λήψη επαρκών 
εξασφαλίσεων έχοντας ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας, διενεργήσει 
αυξηµένες σωρευτικές προβλέψεις αποµείωσεις των εν λόγω απαιτήσεων. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων καθώς και εγκεκριµένων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Σκοπός του Οµίλου στη 
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας µε σκοπό την εµπρόθεσµη 
ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας 
παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας του στο µέλλον.  
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας του Οµίλου έχει ήδη δροµολογήσει και βρίσκεται 
σε εξέλιξη µια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 7. 
 
Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας: 
 

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σηµείωση Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11 297.107  301.709  297.107  301.709 
Ακίνητα για επένδυση  6.288  6.288  6.288  6.288 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 12 8.040  5.984  8.040  5.984 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  915  885  915  885 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 80.923  71.432  80.923  71.432 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως  37  24  37  24 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 7.777  10.914  7.777  10.914 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 16 43.939  36.263  43.939  36.263 
Βράχυπρόθεσµα δάνεια 16 373.287  372.242  373.287  372.242 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.216  1.218  1.216  1.218 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 149.517  149.232  149.517  149.232 
Σύνολο  969.047  956.190  969.047  956.190 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµείωση Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11 90.821  93.106  90.821  93.106 
Ακίνητα για επένδυση  4.532  4.532  4.532  4.532 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 12 7.562  5.781  7.562  5.781 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0 6.148  6.152  6.148  6.152 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 69.937  63.342  69.937  63.342 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως  8  8  8  8 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 1.033  1.401  1.033  1.401 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 16 0  4.109  0  4.109 
Βράχυπρόθεσµα δάνεια 16 332.720  319.545  332.720  319.545 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.096  1.096  1.096  1.096 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 112.558  111.411  112.558  111.411 
Σύνολο  626.413  610.482  626.413  610.482 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία  
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίµησης, βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς ή 
υπολογιζόµενες εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία  
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην εύλογη αξία και 
δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές 
εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. 
 
Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 30 Ιουνίου 2017 και την 31 Δεκεµβρίου 2016: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 Σηµείωση Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016  Ιεραρχία Εύλογης 
αξίας 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11 297.107  301.709  90.821  93.106  Επίπεδο 2 
Ακίνητα για επένδυση  6.288  6.288  4.532  4.532  Επίπεδο 2 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 12 4.171  3.204  3.693  3.002  Επίπεδο 3 

Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 12 3.869  2.780  3.869  2.780  Επίπεδο 1 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 37  24  8  8  Επίπεδο 1 

Σύνολο  311.472  314.004  102.922  103.426   
 
Θ. Σηµαντικές  συναλλαγές   που  καταρτίσθηκαν   µεταξύ   της   Εταιρείας,   του Οµίλου και 
συνδεδεµένων προσώπων 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που διενεργήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόµενης περιόδου, έχουν ως 
ακολούθως: 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
(1) Εµπορικές συναλλαγές υγειονοµικού υλικού, ιατρικών αναλωσίµων και µηχανηµάτων. 
(2) Εµπορικές συναλλαγές συναφείς µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής µερισµάτων.  
(4) Ποσά έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 
(5) Χρηµατικές διευκολύνσεις.  
(6) Λοιπές συναλλαγές.  
(7)  Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δηµοσιεύσεων στον ηµερήσιο τύπο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 119 (2) 169 (5) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 58 (2) 31 (2) 0 (2)
IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 9 (2) 168 (3) 15 (2)

0 0 242 (4) 0
0 0 32 (3) 0
0 0 124 (4)
0 0 25 (3)
0 3 0 (3)
0 0 201 (2)

55 (2) 35 (2) 0 (2) 146
0 0 37 (3)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 (2) 0 (2) 0 (2)
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 74 (2) 0 (2) 0 202 (2)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 7 (2) 0 764 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1.500 (1) 423 (3) 18.067 (1)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 10 (2)
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45 (14) 269 (2) 0 (4) 66 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 (2) 4 (2) 18 (3) 0
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (3) 1 (2)
EUROMEDICA FINANCE 0 0 181 (6) 12.721 (9)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 361 (4) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 189 (2) 92 (2) 148 (2) 0
DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 0 0 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 25 (2) 77 (2)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 645 (2) 0 (2)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 16 (2) 500 (2)
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16 (2) 26 (2) 733 (2) 16 (2)
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0 0 4.088 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 (2) 38 (2) 0 (2)
ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 (2) 63 (2) 1.934 (4) 332 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 0 12 (2)
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 5 (2) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 (2) 0 0 322 (2)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (2) 1 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 1 (2) 25 (3) 16 (2)
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 (2) 4 (3) 4 (2)
EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 (14) 0 0 (6) 0
ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 35 (4) 50 (2)
EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 0 0 50 (6)
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 8 (2) 3 (4) 132 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 4 (2) 0 128  (6)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 66 (2) 0

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 7 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 87 (2) 66 (2) 196 (4) 110 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20 (14) 95 (2) 94 (14) 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 474 (4) 0
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 5.661 (17) 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0
Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 48 (5) 0 (2)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0 0 872 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 139 (6) 0 (6)
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 43 (6) 145 (6)
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 0 (6) 0
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 24 (2) 0
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 133 (2) 0
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 52 (2) 10 (2) 129 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 0 (13) 0 103 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 (2) 8 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 0 (2) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 218 (14) 0 (14) 708 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 4 (9) 0
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 878 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 195 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 214 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 13 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 88 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 0 (6) 0 (2) 0 (6) 0 (2)
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 9 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 1 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 (2) 0 0 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 496 2.631 18.977 35.178

66 (2)

Συνδεδεµένα Μέρη

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(2)67

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Έσοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή πωλήσεων Έξοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή αγορών Απαιτήσεις από 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις προς 
συνδεµένα πρόσωπα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA (2)

(2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0237 (3)1 0(2) (2)

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 (2) 87 (2) 91 (2) 160 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 58 (13) 0 34 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 11 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 0 (2)/(3) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0

0 0 232 (4) 10 (2)
0 0 25 (3) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 218 (14) 0 (6) 708 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 150 (9) 187 (6)
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (14) 1.199 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 2 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 13 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 0 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 42 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 1 0 (2) 10 (2) 0
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 25 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (7) 11 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 0 70 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 1 363 1.918 1.112

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις προς 
συνδεµένα πρόσωπα

Έσοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα Περιγραφή πωλήσεων

Έξοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα Περιγραφή αγορών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεµένα Μέρη Περιγραφή 
υποχρεώσεων
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(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών. 
(9) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως οµολογιακού δανείου από τις εταιρείες 
EUROMEDICA FINANCE No. 1 S.A. και ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
(10) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικών συστηµάτων.  
(11) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών 
εγκαταστάσεων νοσοκοµειακών µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων. 
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων. 
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 

 
Περιγραφή φύσεως κυριοτέρων εκ των ανωτέρω υπολοίπων 
Oι εταιρείες του Οµίλου EUROMEDICA προµηθεύονται από τη θυγατρική εταιρεία 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον κύριο 
όγκο προσθετικών επεµβατικών υλικών, υλικών αιµοδυναµικού εργαστηρίου και οφθαλµολογικών 
µοσχευµάτων. Επίσης προµηθεύονται υγειονοµικό υλικό και λοιπά αναλώσιµα, καλύπτοντας έτσι 
µεγάλο φάσµα των αναγκών τους σε ιατρικό υλικό. 
 
 
Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2017 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου  
 
Νικόλαος Λιακουνάκος 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 
 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της Εταιρείας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» , της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης  και ταµειακών ροών της εξαµηνιαίας 
περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 
συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της 
ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία 
θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε 
γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε άλλο θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 34. 
 
Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 4 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου: 
α) Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η 

περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 για την Εταιρεία και για 
ορισµένες εταιρείες του οµίλου.  

β) Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου υπερβαίνει το 
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 377,5 εκ. και € 445,4 εκ. 
αντίστοιχα. 
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γ) Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες 
οφειλές συνολικού ποσού € 361,4 εκ. και € 418,2 εκ. αντίστοιχα.  

 
Όπως αναγράφεται στη σηµείωση 4 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
η διοίκηση της Εταιρείας έχει δροµολογήσει µια σειρά ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
οµαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών 
δεν δύναται να διασφαλιστεί µε βεβαιότητα και οι υφιστάµενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του 
Οµίλου στο µέλλον. Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη 
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 

 
Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2017 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 22211 

 

 
 
 
 
 
 

 
Επαµεινώνδας Ν. Γκιπάλης 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 24051 

 

 

 
 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
 

 
  

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30η IOYNIOY 2017 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµείωση 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016

Πωλήσεις 76.828 77.958 35.540 37.897
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback 6 (13.014) (16.693) (4.715) (6.712)
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 63.814 61.265 30.824 31.185
Μείον: Κόστος πωλήσεων (50.913) (53.340) (25.784) (30.191)
Μικτό κέρδος 12.901 7.925 5.040 994
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.419 8.072 550 3.708

16.320 15.997 5.590 4.702

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (8.313) (9.288) (3.389) (4.006)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.244) (900) (121) (147)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (448) (927) (412) (49)
Λειτουργικά αποτελέσµατα 6.316 4.882 1.668 500
Κόστος χρηµατοδότησης 7 (13.525) (10.726) (10.180) (8.272)
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (7.209) (5.844) (8.511) (7.772)
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 8 1.720 (1.998) 2.127 (1.316)
Αποτελέσµατα προ φόρων (5.490) (7.842) (6.384) (9.088)
Φόρος εισοδήµατος 9 (952) (1.193) (707) (1.011)
Αποτελέσµατα µετά φόρων (6.442) (9.035) (7.091) (10.099)

Αποδιδόµενα σε:
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (6.855) (8.473) (7.091) (10.099)
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 413 (561) 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων:
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 0 0 0 0
Αναβαλλόµενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζηµιών) 0 0 0 0
Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων

0 0 0 0

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
σε εύλογες αξίες

0 (96) 0 (96)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 (96) 0 (96)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων (6.442) (9.130) (7.091) (10.195)

Αποδιδόµενα σε:
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (6.855) (8.348) (7.091) (10.195)

     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 413 (783) 0 0

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
  Βασικά 10 (0,3248) (0,4015) (0,3319) (0,4726)
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Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30/6/17 31/12/16 30/6/17 31/12/16
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11 297.107 301.709 90.821 93.106

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 889 1.096 920 1.061

Υπεραξία (Goodwill) 18.737 18.737 0 0

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 89.100 89.100

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 2.344 2.306 2.525 2.525

Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 12 8.040 5.984 7.562 5.781

Ακίνητα για επένδυση 6.288 6.288 4.532 4.532

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 915 885 6.148 6.152

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 334.321 337.003 201.608 202.257

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 1.591 2.084 565 1.081

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 80.923 71.432 69.937 63.342
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως

37 24 8 8

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 7.777 10.914 1.033 1.401

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 90.328 84.454 71.542 65.831

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 424.649 421.457 273.150 268.088

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456

Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 57.695 57.695 57.695 57.695

Αποθεµατικά κεφάλαια 15 24.694 24.038 4.766 4.166

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο (338.121) (330.224) (279.445) (271.753)

Ίδιες µετοχές (8.379) (8.379) (4.790) (4.790)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (246.654) (239.414) (204.317) (197.226)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 41.032 40.822 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (205.622) (198.592) (204.317) (197.226)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Δάνεια 16 43.939 36.263 0 4.109

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 17 6.527 6.207 3.769 3.548

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 27.765 27.954 17.635 16.949

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 5.948 6.063 2 12

Λοιπές προβλέψεις 9.115 9.114 5.954 5.954

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.216 1.218 1.096 1.096

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 94.509 86.819 28.457 31.668

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 149.517 149.232 112.558 111.411

Δάνεια 16 373.287 372.242 332.720 319.545

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 12.957 11.755 3.732 2.689

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 535.762 533.229 449.010 433.646

Σύνολο υποχρεώσεων 630.271 620.049 477.467 465.313

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 424.649 421.457 273.150 268.088

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές αναπρ/γής 
αξίας συµµετοχών & 

χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικό από έκδοση 
µετατρέψιµου οµολογιακού 

δανείου σε µετοχές

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 

επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 
ακινήτων σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις νέο Ίδιες µετοχές
Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.898 1.062 7.963 (12.120) 559 22.473 (304.222) (8.379) 40.662 (172.169)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-30/06/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (8.473) 0 (561) (9.035)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (96) 0 0 0 0 (96)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/06/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 (96) 0 (8.473) 0 (561) (9.130)
Διανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 (302) (271)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 (31)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 (542) (542)

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.867 1.062 7.963 (12.120) 464 22.473 (312.664) (8.379) 39.257 (182.143)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.865 1.062 7.963 (12.123) 0 22.488 (330.224) (8.379) 40.821 (198.593)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-30/06/2017 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6.855) 0 413 (6.442)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/06/2017 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6.855) 0 413 (6.442)

Διανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (356) 0 (454) (810)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 56 0 0 600 0 0 (656) 0 52 52

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (29) 0 199 169

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2017 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 3.921 1.062 7.963 (11.523) 0 22.488 (338.121) (8.379) 41.031 (205.623)
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Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

 
 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρµογής 

αξίας συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά φορολογικών 
νόµων

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικό 
µετατρέψιµου 
οµολογιακού 

δανείου σε µετοχές

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 

επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης αξίας 
ακινήτων σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις νέο Ίδιες µετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 559 4.392 (248.378) (4.790) (173.291)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-30/06/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (10.099) 0 (10.099)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (96) 0 0 0 (96)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/06/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 (96) 0 (10.099) 0 (10.195)

Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 464 4.392 (258.477) (4.790) (183.486)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 0 4.392 (271.753) (4.790) (197.226)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-30/06/2017 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (7.091) 0 (7.091)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/06/2017 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (7.091) 0 (7.091)

Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 0 0 0 600 0 0 0 0 (600) 0 0

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2017 σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. 17.456 57.695 782 2.693 (12.127) 7.963 1.062 0 4.392 (279.445) (4.790) (204.317)
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Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 
 
 

 
 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (5.490) (7.842) (6.384) (9.088)
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 6.820 7.246 3.000 3.298
Προβλέψεις 155 (3.002) 221 (797)
Ποσά επιστροφών rebate & clawback 13.014 16.693 4.715 6.712
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (72) (52) (63) (38)
Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες 102 (0) 0 0
Έσοδα συµµετοχών (41) 0 (346) (184)
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων (1.781) 1.998 (1.781) 1.500
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (115) (179) (10) (5)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.525 10.726 10.180 8.272

26.117 25.588 9.532 9.671

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 493 39 516 89
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.567) (20.692) (11.310) (4.766)
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (30) 9 4 24
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (815) (1.036) 535 (5.158)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.145) (2.133) 0 (772)
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος (978) (125) 0 (113)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.076 1.651 (722) (1.025)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (203) 0 0 0
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.050) (4.266) 0 (0)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 74 140 9 91
Τόκοι εισπραχθέντες 3 1 0 0
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 346 184
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.176) (4.124) 355 275

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (6.582) 2.388 (4.385) 0
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 3.544 (1.565) 4.385 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.037) 823 0 0
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.137) (1.650) (368) (750)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 10.914 7.949 1.401 1.808
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7.777 6.299 1.033 1.058

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
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Στοιχεία της Εταιρείας 

 
 
Διοικητικό Συµβούλιο:  
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος  
ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Αντιπρόεδρος 
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Διευθύνων Σύµβουλος 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Εκτελεστικό µέλος 
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ  Μη Εκτελεστικό µέλος 
ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Μη εκτελεστικό µέλος 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ   Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων 2-4 
 115 27 Αθήνα 
 Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:      Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.       
 Μέλος της Crowe International 
 Φωκ. Νέγρη 3,  
 11257 Αθήνα 
 Ελλάδα  
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Ο Όµιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 
δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και επιστηµονικών κέντρων, 
εξοπλισµένων µε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή κάθε φύσεως ιατρικών 
υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της µητρικής Εταιρείας του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. 
 
Οι µετοχές της µητρικής Εταιρείας, µε την από 5/4/2012 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της υπερκείµενης µητρικής εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία 
κατά την 30/6/2017 συµµετέχει, άµεσα και έµµεσα, µε ποσοστό 54,8 % στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Ρηγίλλης 16α, Αθήνα). 
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
2.1 Γενικά 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί 
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια) και ορισµένες επενδύσεις σε µετοχές και 
επενδυτικά ακίνητα, οι οποίες αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου και της 
Εταιρείας (βλ. Σηµείωση 4).  
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2017 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις 
Διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιµη Επιτροπή Διερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 30η Ιουνίου 
2017. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 
34 "Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν 
την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στη Σηµείωση 2.5. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται. 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές 
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.2 Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2017 έχουν καταρτισθεί βάσει των ιδίων 
λογιστικών αρχών και µεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών 
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καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2016. Συνεπώς, οι συνηµµένες ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες πλήρεις οικονοµικές 
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου 2016, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, και οι οποίες περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, µεθόδων και 
εκτιµήσεων που εφαρµόστηκαν καθώς και ανάλυση των σηµαντικών κονδυλίων των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 

2.3 Χρήση εκτιµήσεων 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση της 
Εταιρείας να προβεί στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και της κατάστασης συνολικών 
εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 
κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην 
υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και 
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων 
εκτιµήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε 
επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις. Οι τοµείς που 
απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι 
σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2016. 
 

2.4 Έγκριση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 (1/1-30/6/2017) 
εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το Διοικητικό Συµβούλιο την 26 Σεπτεµβρίου 2017. 
 

2.5 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 Δεκεµβρίου 2016 και οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων αυτών, µε 
εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή 
των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2017: 
 
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που να έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2017. 
 
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς 
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται 
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που 
προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 08 Δεκεµβρίου 2016. Η 
κατωτέρω βελτίωση έχει εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2017 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατωτέρω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει 
σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου) εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του 
προτύπου. 
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες από τις 
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας που έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενες 
προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες 
σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες». 
 

Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όµιλο)  
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 
υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία (ή και ο Όµιλος) δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα 
τα κατωτέρω πρότυπα. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την 
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων,ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
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δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία (και ο Όµιλος) βρίσκονται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς  η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον 
µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της  καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρµόζεται 
υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016. 
 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί το νέο 
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων 
επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά 
τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερµηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν 
από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα 
µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι 
απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και 
ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν 
αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 
εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, 
πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και 
εκτιµήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016. Η Εταιρεία 
(και ο Όµιλος) βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρµογή 
του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της 
καταστάσεις. 
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Δραστηριοτήτων» 
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις 
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασµοί 
Ρυθµιζόµενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες 
σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος. 
 
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών 
ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ΔΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και 
οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, 
αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 
ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω 
των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το 
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
του ΔΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε 
τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ΔΠΧΑ 
4. To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης 
αποτίµησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  
 
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστιορικό 
κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 
επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των 
συµβάσεων και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 
(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι 
ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε 
αφορούν σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή 
περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία  αφορούν σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και 
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά 
µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή 
που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές 
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του ΔΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να 
διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 
να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις 
φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ΔΠΧΑ 9 µε το ΔΠΧΑ 4».  
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου 
χρηµατοοικονοµικών µέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το 
συµβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 
τροποποιηµένο πρότυπο θα: 

ü δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν 
στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) 
που µπορεί να προκύψει (ψουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν πριν την έκδοση του νέου 
προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

ü παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις 
ασφάλειες, µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ΔΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. Οι 
οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρµογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το 
υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται 
µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει 
να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία (Ο Όµιλος) 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηµατοοικονοµικές της (του) Καταστάσεις, αν και 
δεν αναµένεται να έχουν καµία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 Δεκεµβρίου 
2016,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου) εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 
το Προσάρτηµα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν 
είναι πλέον απαραίτητες. 
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη 
αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 
κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 
οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική 
αναγνώριση.  
 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 Δεκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια 
οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 
µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 
Η Διερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη 
ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 
νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη 
νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 
οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη 
διερµηνεία, η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή 
είσπραξη. Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 
Η Διερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις 
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 
ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των 
φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

ü εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την 
παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των 
σχετικών πληροφοριών: 

ü η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής 
ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των 
αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές 
Αρχές και  

ü η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Δοµή του Οµίλου 

Ο Όµιλος EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό  Μέθοδος Σχέση 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών Μητρική - - 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες           

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 82,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 60,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 37,7% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 74,2% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 70,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 74,3% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,7% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 61,5% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Εµπορία ιατρικών 

αναλωσίµων 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π. Φάληρο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πτολεµαϊδα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A. Λουξεµβούργο Εταιρεία τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νυµφαίο Τουριστικές επιχειρήσεις 99,7% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 68,2% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα Εταιρεία πληροφοριακών 

συστηµάτων 80,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  Κόρινθος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 46,8% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξανδρούπολη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 31,2% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πικέρµι Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 80,2% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 64,2% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Μέγαρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. Ελευσίνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Κατερίνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 66,9% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 43,6% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,3% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 43,1% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 21,3% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μυτιλήνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 34,5% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α .Ε. − ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 99,9% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 54,2% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 99,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. Ασπρόπυργος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,3% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 37,4% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 
ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 42,0% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 44,4% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 46,9% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διδυµότειχο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 48,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 23,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» Α.Ε. Πάτρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 21,8% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. Γρεβενά Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,1% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 70,1% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 51,3% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θεσσαλονίκη Συµµετοχική εταιρεία 99,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

MEDIPOL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ηράκλειο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 43,8% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λήµνος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 80,5% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

            
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες           

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 40,0% Καθαρή θέση Άµεση 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη Εµπορία και service 

ιατρικών µηχανηµάτων 32,2% Καθαρή θέση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 21,0% Καθαρή θέση Άµεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 20,7% Καθαρή θέση Έµµεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα Εµπορία και service 
ιατρικών µηχανηµάτων 50,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. Κοζάνη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,9% Καθαρή θέση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 36,0% Καθαρή θέση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 25,7% Καθαρή θέση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 29,6% Καθαρή θέση Άµεση & 
έµµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Πτολεµαϊδα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 37,7% Καθαρή θέση Έµµεση 

 
Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της θυγατρικής 
εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι το Λουξεµβούργο.  
 
Στις θυγατρικές εταιρείες του ανωτέρω πίνακα, στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωµάτων ψήφου 
είναι µικρότερο από 50%, ο Όµιλος κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηµατική πολιτική τους, είτε 
µε την πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αυτών είτε µέσω σύµβασης ανάληψης της 
διοίκησης. Κατά τη σύνταξη των συνηµµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι 
ανωτέρω θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Οµίλου ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης και της καθαρής θέσης αντίστοιχα από την 1η Ιανουαρίου εκάστης χρήσεως. 
 
4. Δυνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Οµίλου 

Κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και 
της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 
445.434 (2016: € 448.775) και € 377.468 (2016: € 367.815) αντίστοιχα. Η Διοίκηση του Οµίλου 
λαµβάνοντας υπόψη τη µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών εντός καθορισµένων 
ορίων (covenants) και λοιπών όρων, προέβη σε ανακατατάξεις µακροπρόθεσµων τραπεζικών 
υποχρεώσεων.  
 
Επίσης, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, του Οµίλου καθώς και σηµαντικού αριθµού θυγατρικών 
εταιρειών, κατά την 30/06/2017 όπως και κατά την 31/12/2016 είχαν καταστεί αρνητικά, µε συνέπεια να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.  
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Τέλος, στον Όµιλο και στην Εταιρεία υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις έως και την ηµεροµηνία 
έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων συνολικού ποσού € 418.219 και € 361.384 
αντίστοιχα, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Προµηθευτές 21.188  4.136 
Γραµµάτια πληρωτέα 13.399  9.941 
Επιταγές πληρωτέες 1.998  797 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.596  0 
Πιστωτές διάφοροι 6.431  5.108 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 4.409  1.403 
Μισθοδοσία 8.920  7.279 
Δάνεια 357.278  332.720 

Σύνολο 418.219  361.384 

 
Σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται νοµικές ενέργειες, η 
Διοίκηση του Οµίλου έχει προβεί σε συµφωνία αποπληρωµής του µεγαλύτερου µέρους αυτών, ενώ θα 
συνεχίσει τις προσπάθειες για συνολική συµφωνία. Επιπλέον, η Διοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν 
δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του 
Οµίλου.  
 
Τα ανωτέρω γεγονότα είναι το αποτέλεσµα των σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετώπισε ο κλάδος 
ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία, σε συνδυασµό µε την έντονη δηµοσιονοµική 
κρίση της Χώρας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που ο κλάδος Ιδιωτικής Υγείας κλήθηκε να 
αντιµετωπίσει είναι: 

1. Η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρείας και του Οµίλου από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου αναµένεται βάσει των νοµοθετικών δεσµεύσεων εντός της 
τρέχουσας χρήσης,  

2. Η καταχρηστική και µονοµερής επιβολή των περικοπών clawback και rebate που επιβλήθηκαν 
το 2013, θα διαρκέσουν έως το 2018, 

3. Οι µεγάλες καθυστερήσεις αποπληρωµής των τρεχουσών απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ καθώς 
και η καθυστέρηση στην υπογραφή της νέας σύµβασης συνεργασίας µε τον ΕΟΠΥΥ, 

4. Οι σηµαντικές µειώσεις στις τιµές αποζηµίωσης προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας. 
Σηµειώνεται ότι ενώ οι τιµές διαµορφώθηκαν και παρέµεναν αµετάβλητες από το 1991, ο ΕΟΠΥΥ 
προέβη σε µείωση αυτών, η οποία ανήλθε µεσοσταθµικά σε ποσοστό της τάξεως του 43,0 %, 
σε σηµαντικό αριθµό (51) βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης. 

 
Σε αυτό το ασταθές οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιµά διαρκώς την 
κατάσταση και αναλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση 
ενός στοχευµένου πλάνου πενταετίας που περιλαµβάνει δράσεις και ενέργειες µε στόχο την 
αναδιοργάνωση και ενοποίηση τµηµάτων/εταιρειών, την αξιοποίηση των συνεργειών µεταξύ των 
εταιρειών του δικτύου, τη µείωση των µεταβλητών εξόδων, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης 
των δαπανών και εστιάζοντας στην διατήρηση υψηλής ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών και στην 
βελτίωση του µηχανισµού εισπραξιµότητας των απαιτήσεων καθώς και της διεύρυνσης του 
πελατολογίου. 
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Στόχος της Εταιρείας και του Οµίλου είναι να βελτιωθεί η απόδοση των υφιστάµενων επενδύσεών και 
παράλληλα να παραµένει σε ετοιµότητα για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της 
ανταγωνιστικής του θέσης, την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών και την διασφάλιση 
υγιούς χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωµής των 
υποχρεώσεων και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αναχρηµατοδότησης του τραπεζικού 
δανεισµού.  
 
Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο Όµιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού 
του πλάνου, επιτυγχάνοντας στην λήξη της χρήσεως 2016 την έναρξη λειτουργίας του κέντρου 
αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΘΗΣΕΥΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναµικότητας 56 κλινών, στην περιοχή της 
Αττικής ενώ ξεκίνησε λειτουργία το κέντρο αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας της 
συγγενούς εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 
 
H Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συµφωνία Αναστολής 
Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους 
την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει 
αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. 
Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιµο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσηµη 
κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούµενες ανακοινώσεις. 
 
Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες την 
αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει 
εντός του 2017 το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet) και έχοντας ολοκληρώσει την υπογραφή 
των νέων δανειακών συµβάεων. Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου 
αποπληρωµής και µείωση των επιτοκίων, και θα βελτιώσουν την χρηµατοοικονοµική διάρθρωση των 
εταιρειών και του Οµίλου ενώ θα συµβάλουν και στην βελτίωση της ρευστότητας. 
 
Τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά µε την επιχειρηµατική στρατηγική 
του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 έχουν ως ακολούθως: 

ü Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για εξεύρεση επενδυτικών 
κεφαλαίων, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήµατος και 
κεφαλαίου.  

ü Αποτελεσµατική διαχείριση της ρευστότητας, µέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
επαναδιαπραγµάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων.  

ü Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του 
Οµίλου µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της. 

ü Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του Οµίλου, µε σκοπό: α) 
την αναλογική µετακύλιση του κουρέµατος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς 
φορείς, β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και 
είσπραξης των εµπορικών του απαιτήσεων, λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα είσπραξης 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τη µετακύλιση σηµαντικού µέρους της επίδρασης του clawback και 
rebate. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολύ σηµαντικές συµφωνίες µε προµηθευτές του Οµίλου οι οποίες 
συµβάλουν σηµαντικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας. 

ü Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Οµίλου, µε κεντρική διαπραγµάτευση βασικών 
συµβάσεων και περιορισµό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών µε σκοπό την περαιτέρω 
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περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσµάτων. 
ü Αύξηση του αριθµού των εξυπηρετούµενων ασθενών. 
ü Συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών µε στόχο την µέγιστη ικανοποίηση 

και εξυπηρέτηση των ασθενών. 
ü Ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου µε την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιµότητας µε την 

ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων. 
 
Επιπλέον η Διοίκηση του Οµίλου ασχολείται συστηµατικά µε την ενίσχυση και ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισµού, εκµεταλλευόµενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει (εµπειρία, υψηλή 
τεχνογνωσία και καινοτοµία σε ζητήµατα υγείας), µε στόχο να διευρυνθεί η πελατειακή βάση της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή οι εταιρείες του Οµίλου έχουν εξασφαλίσει σχετικές 
πιστοποιήσεις, που βασίζονται σε αυστηρά προγράµµατα ελέγχου και διαδικασιών. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς η Διοίκηση του 
Οµίλου εκτιµά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την εξάλειψη των 
σηµαντικών προβληµάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία και ο 
Όµιλος δεν θα ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τη συνήθη πορεία της 
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. 
 
Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο µη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών υποδηλώνει την 
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Οµίλου. 
 
5. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 

Η παρεχόµενη πληροφόρηση που σχετίζεται µε λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας είναι αυτή που 
λαµβάνει γνώση η Διοίκηση, προκειµένου να κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους και να εκτιµά την 
απόδοση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. 
 
Η Διοίκηση του Οµίλου, η οποία καθορίζει τους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης βασιζόµενη στην 
εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του Οµίλου στους ακόλουθους τοµείς: 
§ Διαγνωστικά κέντρα: τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης ασθενειών χωρίς 

την ανάγκη νοσηλείας. 
§ Λοιπές εταιρείες: Στον τοµέα των λοιπών εταιρειών περιλαµβάνονται οι κλινικές οι οποίες 

εξειδικεύονται στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παρουσιαζόµενων ασθενειών, παρέχοντας 
τη δυνατότητα νοσηλείας, τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας τα οποία παρέχουν 
εξειδικευµένες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ειδικής φυσικής αγωγής, προγράµµατα 
νευροφυσιολογικού ελέγχου και αξιολόγησης, ειδικά προγράµµατα γυµναστικής, καθώς και 
προγράµµατα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και εταιρείες οι οποίες 
παρέχουν λοιπές υπηρεσίες, πλην ιατρικών. 
 

Η αξιολόγηση κάθε τοµέα πραγµατοποιείται µε βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα 
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων. Οι πωλήσεις µεταξύ 
των λειτουργικών τοµέων απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

41 
 

Διοικητικό Συµβούλιο για την παρουσίαση των λειτουργικών τοµέων δραστηριότητας για τις περιόδους 
που έληξαν την 30/6/2017 και την 30/6/2016 έχουν ως ακολούθως:  
 

5.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 

5.1.1 Δεδοµένα περιόδου 1/1-30/6/2017 
 

 Διαγνωστικά κέντρα Λοιπές Εταιρείες 
Απάλειψη 

διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Οµίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 28.509 48.320 0 76.828 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (15.758) (35.155) 0 (50.913) 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (4.908) (8.106) 0 (13.014) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 7.843 5.058 0 12.901 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 219 3.200 0 3.419 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.084) (5.230) 0 (8.313) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (967) (277) 0 (1.244) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 128 (576) 0 (448) 
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 4.140 2.175 0 6.316 
Κόστος χρηµατοδότησης    (13.525) 
Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών    (7.209) 
Έσοδα επενδύσεων    1.720 
Αποτελέσµατα προ φόρων    (5.490) 
Φόρος εισοδήµατος    (952) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων    (6.442) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων    
    Αποσβέσεις 2.732 4.087 0 6.820 

 

5.1.2 Δεδοµένα περιόδου 1/1-30/6/2016 
 

 Διαγνωστικά κέντρα Λοιπές Εταιρείες 
Απάλειψη 

διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Οµίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 28.140 49.818 0 77.958 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (15.381) (37.959) 0 (53.340) 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (6.806) (9.888) 0 (16.693) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 5.953 1.972 0 7.925 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.197 6.875 0 8.072 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.246) (6.041) 0 (9.288) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (694) (206) 0 (900) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (433) (494) 0 (927) 
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 2.777 2.105 0 4.882 
Κόστος χρηµατοδότησης    (10.726) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών    (5.844) 
Έσοδα επενδύσεων    (1.998) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (7.842) 

Φόρος εισοδήµατος    (1.193) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων    (9.035) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων    
    Αποσβέσεις 2.057 5.189 0 7.246 
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6. Ποσά επιστροφών rebate & clawback 

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρµογή, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής: 
α) ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριµένου µηχανισµού, η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο 
αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω 
υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός µηνός από την έγγραφη 
ατοµική ειδοποίηση σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου 
παρελεύσεως της ως άνω προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και 
αζηµίως ως προς αυτόν, τη σύµβαση του συµβεβληµένου παρόχου µε τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλοµένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του 
ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως 
βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε κάθε συµβαλλόµενο πάροχο 
χρησιµοποιείται ο µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόµενων 
για τον αντίστοιχο χρονικό διάστηµα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισµένους του. Δεν αναγνωρίζονται 
και δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά την πάροδο είκοσι 
(20) ηµερών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού µήνα. 
 
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw back) υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση, ως η διαφορά ανάµεσα 
στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούµενη από τους 
παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές µη αποδεκτές δαπάνες κατά 
το χρόνο υπολογισµού. 
β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισµού ως έκπτωση (rebate) για κάθε µήνα. Το ποσό 
έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε µηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατοµική ειδοποίησή τους, σε λογαριασµό 
τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. 
 
Οι διατάξεις των αναφερόµενων περιπτώσεων (α) και (β) είχαν αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και η 
διάρκεια έως 31/12/2015. Ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης των προϋποθέσεων που έθεσε στις 12/7/2015 
η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ώστε να εξεταστεί το αίτηµα της Ελλάδας για οικονοµική βοήθεια 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), το ελληνικό κοινοβούλιο στις 14/8/2015 ενέκρινε 
τα συµφωνηµένα προαπαιτούµενα βάσει των οποίων προβλέπεται η συνέχιση εφαρµογής των ανωτέρω 
µέτρων για claw back και rebate και για τα έτη 2016-2018. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου ως µέλη του Σ.Ε.Κ. για τα ανωτέρω έχουν προβεί σε νοµικές ενέργειες και έχουν 
εκφράσει τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους στους αρµόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τις µέχρι σήµερα νοµικές προσφυγές, θα συµµετάσχουν και σε όποια 
άλλη συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Επιπλέον, οι εταιρείες του Οµίλου υπέβαλλαν και ατοµικές 
προσφυγές κατά των µέχρι σήµερα κοινοποιηθέντων σηµειωµάτων περικοπών και έχουν εκφράσει τις 
επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως µάλιστα εάν 
αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα. Η εν λόγω απόφαση θα συνεχιστεί και για το τρέχον έτος σε όσες 
εταιρείες έχουν κοινοποιηθεί οριστικά σηµειώµατα για claw back. 
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Μέχρι στιγµής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του claw back που 
αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα του Οµίλου και της Εταιρείας λόγω µη γνωστοποίησης, από πλευράς του 
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραµέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), οι οποίες µπορούν αξιόπιστα να 
οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι 
τα τελικά ποσά του claw back για το 2014 και το 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές 
του συνόλου των αναφερόµενων ετών και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου, µε βάση τα κοινοποιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά, για claw back και 
rebate, σηµειώµατα, προχώρησαν αποκλειστικά και µόνο για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.08.2014 και την ΠΟΛ 1113/02.06.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων 
τιµολογίων επιστροφών για τις περιόδους 1/1/2013-31/12/2016.  
 
Στις 7/3/2017 ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κοινοποίησε τα σηµειώµατα περικοπής clawback για το έτος 2013, µετά και 
την ολοκλήρωση του διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον 
ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013 από τις συµβαλλόµενες Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες. Τα 
εν λόγω σηµειώµατα δεν συνοδεύονται από την ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του συνόλου 
των παρόχων για να τεκµηριωθεί το ποσό του claw back. Οι εταιρείες του Οµίλου ως µέλη του Σ.Ε.Κ., 
έχουν αιτηθεί µέσω αυτού τα στοιχεία από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σύνολο των ετήσιων υποβολών αλλά 
µέχρι σήµερα δεν έχουν απάντηση. Επισηµαίνεται, ότι ο διοικητικός και ιατρικός έλεγχος των υποβολών 
όλων των κλινικών του κλάδου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των χρήσεων 2012 έως 2015 δεν έχει µέχρι στιγµής 
ξεκινήσει µε εξαίρεση το 2013. 
 
Στις 6/4/2017 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για το claw back του Α΄ Εξαµήνου του 2016, ενώ του Β΄ 
Εξαµήνου του 2016 κοινοποιήθηκαν στις 20/6/2017 τα οποία όµως δεν θεωρούνται τελικά από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα επανακοινοποιηθούν νέα µε διορθωµένα ποσά. 
 
Στις 2/8/2017, δηµοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας η απόφαση υπ. Αρίθµ. Γ3γ/Γ.Π.58976, µε την 
οποία ορίζεται νέα κλίµακα υπολογισµού της έκπτωσης rebate επί των µηνιαίων δαπανών που ο 
πάροχος υποβάλλει ηλεκτρονικά προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α. Οι διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τυγχάνουν εφαρµογής τόσο επί των ισχυουσών συµβάσεων όσο και επί όσων θα 
συναφθούν στο µέλλον µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Η εφαρµογή 
της παρούσας υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1/8/2017.  
 
Στις 23/8/2017 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για rebate και claw back για την κλειστή νοσηλεία του Β΄ 
Εξαµήνου του 2014, τα οποία υπολογίστηκαν βάσει της υπ΄αριθµ. Γ3γ/Γ.Π/51816 (ΦΕΚ 
2638/Β΄/28.07.17) υπουργικής απόφασης, µε την οποία το τελικό βεβαιωµένο ποσό claw back για το Β΄ 
Εξάµηνο του 2014 προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού claw back έτους 2014 όπως 
υπολογίζεται µε την παραπάνω υπουργική απόφαση, αφαιρουµένου του ποσού που προσδιορίστηκε 
για το Α΄ Εξάµηνο του 2014 τα οποία είχαν υπολογιστεί βάσει της προηγούµενης υπουργικής απόφασης 
Υ9/οικ.39255 (ΦΕΚ1202/Β/12.5.14). 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισµό του claw back και του rebate από την έναρξη 
ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα 
κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις οι σχηµατισθείσες προβλέψεις έχουν ως κάτωθι: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-30/6/2017  1/1-30/6/2016  1/1-30/6/2017  1/1-30/6/2016 
Επίδραση από rebate χρήσεως 5.309  5.465  1.259  1.307 
Επίδραση από πρόβλεψη claw back χρήσεως 7.706  11.228  3.457  5.405 
Συνολική Επίδραση  13.014  16.693  4.715  6.712 

 
Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της κλειόµενης χρήσεως, όπως αυτά 
θα διαµορφώνονταν χωρίς την επίδραση των ανωτέρω προβλέψεων χρήσεως. Τα κονδύλια 
“Αποτελέσµατα µετά φόρων” και “Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων” περιλαµβάνουν και την επίδραση των 
αναλογούντων φόρων. 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30/6/2017 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση  Δηµοσιευµένα 
κονδύλια  Κονδύλια χωρίς 

την επίδραση 
Πωλήσεις 63.814  76.828  30.824  35.540 
Μικτό κέρδος 12.901  25.915  5.040  9.755 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 6.316  19.330  1.668  6.384 
Αποτελέσµατα προ φόρων (5.490)  7.525  (6.384)  (1.669) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (6.442)  2.798  (7.091)  (3.744) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (205.622)  (57.284)  (204.317)  (148.155) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12.948  25.962  4.596  9.311 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/03.08.2016), η ισχύς των συµβάσεων µεταξύ του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, πολυϊατρείων, κέντρων 
διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυµάτων για Α.Μ.Ε.Α., ιδρυµάτων 
ασυλικού τύπου, ιδρυµάτων/Κλινικών χρόνιων παθήσεων, µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων, µονάδων 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνιτών, Ιδιωτικών Κλινικών, Μ.Χ.Α., Μ.Τ.Ν. και κέντρων 
αποκατάστασης-αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30/6/2016 και µετά, παρατάθηκαν 
από 1/7/2016, µέχρι την υπογραφή των νέων συµβάσεων.  
 
Εκτός από τις προαναφερόµενες εκκρεµότητες, στις σχέσεις των παρόχων µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σηµειώνεται 
και το πρόβληµα της σύναψης νέας σύµβασης συνεργασίας και του Κανονισµού Παροχών Υγείας. 
Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναµένονται στο επόµενο διάστηµα να δοθούν σχέδια επί των οποίων θα κληθούν οι 
πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο Όµιλος, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ., θα εξετάσει 
τα σχέδια και θα αποφασίσει σχετικά.  
 
Τέλος, τον Οκτώβριο 2016, σύµφωνα µε το αρ. 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και µετά τη λειτουργία 
του, προς τους συµβεβληµένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, µε βάση τις διατάξεις του συγκεκριµένου 
άρθρου, προσδιορίστηκαν περαιτέρω εκπτώσεις προκειµένου ο Οργανισµός να προβεί, εντός του 2017, 
στην ολοσχερή εξόφληση των οφειλών του, που γεννήθηκαν έως και τη χρήση 2015 
(συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών πριν το 2012). Επισηµαίνεται ότι οι συµβεβληµένες εταιρείες του 
Οµίλου έχουν ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των διατάξεων του συγκεκριµένου άρθρου 
και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσµάτων τους. 
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7. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016   Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016 
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 13.334  10.301  10.072  7.929 
Τόκοι πραγµατικού επιτοκίου 12  325  0  316 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 182  102  107  27 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 13.527  10.727  10.180  8.272 

        
Μείον:        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3  1  0  0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 3  1  0  0 

        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (13.525)  (10.726)  (10.180)  (8.272) 

 
 
8. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016   Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016 
Έσοδα συµµετοχών 41  0  346  184 
Κέρδη από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 1.781  0  1.781  0 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 1.821  0  2.127  184 
Μείον:        
Ζηµιά από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 102  0  0  0 
Ζηµιές από πώληση επενδύσεων 0  1.998  0  1.500 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 102  1.998  0  1.500 

        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 1.720  (1.998)  2.127  (1.316) 

 
O Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 30/06/2017 κατείχαν 5.315.532 (2016: 5.315.532) µετοχές της εταιρείας 
ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την αποτίµηση των κατεχόµενων µετοχών, για την περίοδο από 1/1/2017 έως και 
30/06/2017 προέκυψε κέρδος, συνολικού ποσού € 1.781 το οποίο καταχωρήθηκε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 
 
 
9. Φόροι εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016  Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016 
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.120  92  0  0 
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 21  22  21  0 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 0  348  0  350 
Αναβαλλόµενος φόρος (189)  731  686  661 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 952  1.193  707  1.011 

        
 Περίοδος                 

1/1-30/06/2017   Περίοδος                 
1/1-30/6/2016  Περίοδος                 

1/1-30/06/2017   Περίοδος                 
1/1-30/6/2016 

        
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (5.490)  (7.842)  (6.384)  (9.088) 

            
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2017: 29 %, 2016: 29 %) (1.592)  (2.274)  (1.851)  (2.636) 

Φόρος επί των ζηµιών περιόδου που δεν αναγνωρίζεται (1.251)  (1.744)  1.170  1.350 
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 21  22  21  0 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 0  348  0  350 
Έσοδα/(Έξοδα) τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος 3.774  4.841  1.367  1.947 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 952  1.193  707  1.011 

 
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς 
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 
liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) 
µεταβλήθηκε ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης (27.954)  (26.629)  (16.949)  (15.447) 
Φόρος αποτελεσµάτων 189  (1.319)  (686)  (1.502) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων 1  (5)  0  0 
Υπόλοιπο τέλους (27.765)  (27.954)  (17.635)  (16.949) 

 
 
10. Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα αποτελέσµατα που αποδίδονται 
στους µετόχους µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία και έχουν ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016  Περίοδος                 
1/1-30/06/2017   Περίοδος                 

1/1-30/06/2016 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (6.855)  (8.473)  (7.091)  (10.099) 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 21.820.410  21.820.410  21.820.410  21.820.410 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 716.649  716.649  453.081  453.081 
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 21.103.761  21.103.761  21.367.329  21.367.329 

        
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (0,3248)  (0,4015)  (0,3319)  (0,4726) 

 
 
11. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2016 75.853 205.703 149.156 1.955 27.675 6.711 467.053 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/06/2017 0 110 1.569 11 292 18 2.000 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/06/2017 0 (9) (118) 0 (39) 0 (166) 
Σύνολο κατά την 30/06/2017 75.853 205.804 150.607 1.966 27.928 6.730 468.887 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2016 0 23.794 117.216 1.493 22.841 0 165.344 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/06/2017 0 2.205 3.883 36 457 0 6.580 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/06/2017 0 (0) (76) 0 (69) 0 (145) 
Σύνολο κατά την 30/06/2017 0 25.999 121.023 1.529 23.229 0 171.780 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2016 75.853 181.908 31.940 461 4.834 6.711 301.709 
Κατά την 30/06/2017 75.853 179.805 29.584 436 4.699 6.730 297.107 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 5.988 (2016: € 6.251) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 771 (2016: € 906) 
τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 61 (2016: € 89) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

 Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2016 31.850 55.797 89.260 1.056 14.043 2.598 194.603 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/06/2017 0 10 457 0 34 8 510 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/06/2017 0 0 (58) 0 (13) 0 (71) 
Σύνολο κατά την 30/06/2017 31.850 55.807 89.659 1.056 14.065 2.606 195.042 
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Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2016 0 9.492 77.135 859 14.012 0 101.498 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/06/2017 0 724 1.993 12 120 0 2.849 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/06/2017 0 0 (58) 0 (67) 0 (125) 
Σύνολο κατά την 30/06/2017 0 10.216 79.070 871 14.065 0 104.222 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2016 31.850 46.305 12.125 197 31 2.598 93.106 
Κατά την 30/06/2017 31.850 45.591 10.589 185 0 2.606 90.821 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 2.452 (2016: € 2.696) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά € 547 (2016: € 
601) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 316.139 
(2016: € 316.139) για τον Όµιλο και € 242.700 (2016: € 242.700) για την Εταιρεία προς εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 
 
12. Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας 
αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016 
ΙΑΣΩ Α.Ε. 3.869  2.089  3.869  2.089 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 1.322  1.322  1.322  1.322 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 393  381  0  0 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 1.519  1.519  1.519  1.519 
ΑΛΦΑ ΝΕΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 500  500  500  500 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 437  173  351  351 

Υπόλοιπο 8.040  5.984  7.562  5.781 

 
O Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 30/6/2017 κατείχαν 5.315.532 (2017: 5.315.532) µετοχές της ως άνω 
εταιρείας. Από την αποτίµηση των κατεχόµενων µετοχών, για την περίοδο από 1/1/2017 έως και 
30/6/2017 προέκυψε κέρδος, συνολικού ποσού € 1.781, το οποίο καταχωρήθηκε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων και συγκεκριµένα στο κονδύλι “Έσοδα (Έξοδα) Επενδύσεων” (βλ. σχετικά Σηµείωση 8). 
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13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016 
Πελάτες (πριν από Rebate και Clawback) 229.676  208.732  111.075  100.173 
Μείον: Επίδραση εκτιµώµενου Rebate και Clawback (157.226)  (144.212)  (49.753)  (45.037) 
Πελάτες (µετά από Rebate και Clawback) 72.450  64.520  61.323  55.135 
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.555  3.388  2.332  2.253 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 78  84  0  0 
Επιταγές εισπρακτέες 263  258  199  208 
Επιταγές σε καθυστέρηση 219  215  199  195 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0  0  12.678  12.546 
Βραχ. απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 11.375  11.063  3.051  3.077 
Δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 6  32  0  0 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.787  1.787  651  651 
Χρεώστες διάφοροι 34.102  33.209  18.846  18.665 
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 687  684  402  391 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 173  398  0  107 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.628  2.195  1.213  1.070 

 127.324  117.833  100.894  94.299 
Μείον: Προβλέψεις (46.400)  (46.400)  (30.957)  (30.957) 

Υπόλοιπο 80.923  71.432  69.937  63.342 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.  
 
Σηµειώνεται ότι η αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση καταβολής 
οφειλόµενών προς την Εταιρεία και τον Όµιλο από τον ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (rebate και clawback – βλ. Σηµείωση 6), οι εµπορικές απαιτήσεις κατά την 
περίοδο 1/1-30/6/2017 εµφανίζονται αποµειωµένες κατά ποσό € 13.014 για τον Όµιλο και € 4.715 για 
την Εταιρεία. 
 
 
14. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016 
  Ταµείο 1.363  1.445  59  337 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 6.414  9.470  974  1.064 

Υπόλοιπο 7.777  10.914  1.033  1.401 
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15. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017   Κατά την 

31/12/2016 
  Τακτικό αποθεµατικό 3.921  3.865  2.693  2.693 
  Ειδικά αποθεµατικά 123  123  0  0 
  Έκτακτα αποθεµατικά 1.357  1.357  1.395  1.395 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.056  1.056  158  158 
  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 1.020  420  1.020  420 
  Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241  241  279  279 
  Αποθεµατικά από υπεραξία πωλήσεως µετοχών (15.030)  (15.030)  (14.978)  (14.978) 
  Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 1.062  1.062  1.062  1.062 
  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 782  782  782  782 
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 22.488  22.488  4.392  4.392 
  Αποθεµατικό εύλογης αξίας επενδύσεων 0  0  0  0 
  Ειδικά έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (290)  (290)  0  0 
  Αποθεµατικό συγχώνευσης 7.963  7.963  7.963  7.963 

Υπόλοιπο 24.694  24.038  4.766  4.166 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία "τακτικού αποθεµατικού" - 
µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι 
υποχρεωτική, µέχρι το ύψος του αποθεµατικού να φθάσει το 1/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Το "τακτικό αποθεµατικό" διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, µπορεί ωστόσο να 
συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές. Το "αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες" 
αφορά αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από την αποτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ιδιόκτητων 
ακινήτων (γηπέδων - οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.  
 
 
16. Δάνεια 

Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκπεφρασµένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα 
σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Το σύνολο των δανειακών 
υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 417.226 (2016: € 408.505) και € 332.720 
(2016: € 323.654). 
 
Για ορισµένες από τις τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας υπάρχουν 
χρηµατοοικονοµικοί όροι (covenants) και λοιποί µη χρηµατοοικονοµικοί όροι οι οποίοι θα πρέπει να 
πληρούνται σε επίπεδο ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων ενώ παράλληλα 
προβλέπεται και δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών σε περίπτωση µη τήρησης αυτών, 
γεγονός που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές άµεσα απαιτητές από τους δανειστές. Ο 
Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2017 και 31 Δεκεµβρίου 2016 δεν πληρούσε το σύνολο των 
εν λόγω χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants). 
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Οι ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30/06/2017 ανέρχονταν 
σε ποσό € 357.278 και € 332.720 αντίστοιχα.  
 
Η Εταιρεία τον Μάιο του 2015 υπέγραψε µε το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συµφωνία Αναστολής 
Πληρωµών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία µε αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους 
την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει 
αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της. 
Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιµο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσηµη 
κατάληξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούµενες ανακοινώσεις. 
 
Παράλληλα ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιτύχει σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες την 
αναδιάρθρωση σηµαντικού µέρους του τραπεζικού δανεισµού θυγατρικών της εταιρειών έχοντας λάβει 
εντός του 2017 το προσχέδιο των όρων σύµβασης (term sheet) και υπογράψει τις αναθεωρηµένες 
δανειακές συµβάσεις. Οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις που οδηγούν σε µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής 
και µείωση των επιτοκίων, θα οδηγήσουν στην βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης των 
εταιρειών και του Οµίλου και θα συµβάλουν στην βελτίωση της ρευστότητας. 
 
 
17. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για τη 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, 
κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε 
σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν 
τα αποτελέσµατα περιόδου µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές 
παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν 
αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου στον Όµιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 
µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016 
Άτοµα:        
Μισθωτοί 2.391  2.463  1.037  1.157 
Ηµεροµίσθιοι 0  0  0  0 
Σύνολο 2.391  2.463  1.037  1.157 

        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

30/06/2016  Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

30/06/2016 
Έξοδα µισθοδοσίας 24.781  27.083  12.357  14.179 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 320  561  221  443 
Συνολικό κόστος 25.101  27.644  12.579  14.622 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 
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 Κατά την 

30/06/2017  Κατά την 
31/12/2016  Κατά την 

30/06/2017  Κατά την 
31/12/2016 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 6.207  6.278  3.548  3.804 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 320  668  221  443 
Καθαρή υποχρέωση εταιρειών που δεν ενσωµατώθηκαν εντός της περιόδου 0  (34)  0  0 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου 0  (704)  0  (699) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 6.527  6.207  3.769  3.548 

 
18. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016  Κατά την 
30/06/2017  Κατά την 

31/12/2016 
Προµηθευτές 57.567  58.663  48.326  49.335 
Γραµµάτια πληρωτέα 13.899  17.250  9.941  11.278 
Επιταγές πληρωτέες 2.148  2.124  797  807 
Προκαταβολές Πελατών 960  1.218  0  0 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 35.685  34.897  27.611  26.407 
Υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 645  570  994  994 
Μερίσµατα πληρωτέα 155  155  155  155 
Πιστωτές διάφοροι 32.303  29.321  19.918  17.982 
Έσοδα επόµενων χρήσεων 152  144  0  0 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 5.984  4.874  4.815  4.452 
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 19  15  0  0 

Υπόλοιπο 149.517  149.232  112.558  111.411 

 
Κατά την 30/6/2017 στα ανωτέρω υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού € 56.533 και € 27.261 αντίστοιχα. Οι εν λόγω υποχρεώσεις 
αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Προµηθευτές 21.188  4.136 
Γραµµάτια πληρωτέα 13.399  9.941 
Επιταγές πληρωτέες 1.998  797 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.596  0 
Πιστωτές διάφοροι 6.431  5.108 
Μισθοδοσία 8.920  7.279 

Σύνολο 56.533  27.261 

 
Σηµειώνεται ότι σχετικά µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται νοµικές ενέργειες, η 
Διοίκηση του Οµίλου έχει προβεί σε συµφωνία αποπληρωµής του µεγαλύτερου µέρους αυτών, ενώ θα 
συνεχίσει τις προσπάθειες για συνολική συµφωνία. Επιπλέον, η Διοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν 
δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του 
Οµίλου.  
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19. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), καθώς επίσης και 
τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 
χρήση 1/1-30/6/2017 και την 30η Ιουνίου 2017, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 (2) 87 (2) 91 (2) 160 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 58 (13) 0 34 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 11 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 0 (2)/(3) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0

0 0 232 (4) 10 (2)
0 0 25 (3) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 218 (14) 0 (6) 708 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 150 (9) 187 (6)
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (14) 1.199 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 2 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 13 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 0 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 42 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 1 0 (2) 10 (2) 0
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 25 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 (7) 11 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 0 70 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 1 363 1.918 1.112

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις προς 
συνδεµένα πρόσωπα

Έσοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα Περιγραφή πωλήσεων

Έξοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα Περιγραφή αγορών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεµένα Μέρη Περιγραφή 
υποχρεώσεων



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 119 (2) 169 (5) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 58 (2) 31 (2) 0 (2)
IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 9 (2) 168 (3) 15 (2)

0 0 242 (4) 0
0 0 32 (3) 0
0 0 124 (4)
0 0 25 (3)
0 3 0 (3)
0 0 201 (2)

55 (2) 35 (2) 0 (2) 146
0 0 37 (3)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 (2) 0 (2) 0 (2)
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 74 (2) 0 (2) 0 202 (2)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 7 (2) 0 764 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1.500 (1) 423 (3) 18.067 (1)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 10 (2)
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45 (14) 269 (2) 0 (4) 66 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 (2) 4 (2) 18 (3) 0
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (3) 1 (2)
EUROMEDICA FINANCE 0 0 181 (6) 12.721 (9)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 361 (4) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 189 (2) 92 (2) 148 (2) 0
DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 0 0 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 25 (2) 77 (2)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 645 (2) 0 (2)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 16 (2) 500 (2)
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16 (2) 26 (2) 733 (2) 16 (2)
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0 0 4.088 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 (2) 38 (2) 0 (2)
ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 (2) 63 (2) 1.934 (4) 332 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 0 12 (2)
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 5 (2) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 (2) 0 0 322 (2)
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (2) 1 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 1 (2) 25 (3) 16 (2)
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 (2) 4 (3) 4 (2)
EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 (14) 0 0 (6) 0
ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 35 (4) 50 (2)

66 (2)

Συνδεδεµένα Μέρη

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(2)67

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Έσοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή πωλήσεων Έξοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή αγορών Απαιτήσεις από 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις προς 
συνδεµένα πρόσωπα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA (2)

(2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0237 (3)1 0(2) (2)



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 0 0 50 (6)
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 8 (2) 3 (4) 132 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 4 (2) 0 128  (6)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 0 66 (2) 0

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 7 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 87 (2) 66 (2) 196 (4) 110 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20 (14) 95 (2) 94 (14) 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 474 (4) 0
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 5.661 (17) 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0
Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 48 (5) 0 (2)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0 0 872 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 139 (6) 0 (6)
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 43 (6) 145 (6)
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 0 (6) 0
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 24 (2) 0
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 133 (2) 0
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 52 (2) 10 (2) 129 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 0 (13) 0 103 (13)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 (2) 0 (2) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 (2) 8 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 0 (2) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 49 (6) 0
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 (14) 218 (14) 0 (14) 708 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 4 (9) 0
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 878 (11)/(14) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 195 (6)
ΙΑΣΩ Α.Ε. 0 0 214 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 (2) 0 (2) 0 13 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 88 (6) 0 (5)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ” Ι.Α.Ε. 0 (6) 0 (2) 0 (6) 0 (2)
ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 9 (6) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 1 (7) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 (2) 0 0 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 496 2.631 18.977 35.178

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνδεδεµένα Μέρη (συνέχεια) Έσοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα Περιγραφή πωλήσεων

Έξοδα από συνδεµένα 
πρόσωπα Περιγραφή αγορών

Απαιτήσεις από 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις προς 
συνδεµένα πρόσωπα

Περιγραφή 
υποχρεώσεων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
(1) Εµπορικές συναλλαγές υγειονοµικού υλικού, ιατρικών αναλωσίµων και µηχανηµάτων. 
(2) Εµπορικές συναλλαγές συναφείς µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής µερισµάτων.  
(4) Ποσά έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 
(5) Χρηµατικές διευκολύνσεις.  
(6) Λοιπές συναλλαγές.  
(7)  Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δηµοσιεύσεων στον ηµερήσιο τύπο. 
(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών. 
(9) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως οµολογιακού δανείου από τις εταιρείες 
EUROMEDICA FINANCE  No. 1 S.A. και ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
(10) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικών συστηµάτων.  
(11) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών 
εγκαταστάσεων νοσοκοµειακών µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων. 
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων. 
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 

 
Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και της 
Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-30/6/2017 ανήλθαν σε € 633 και € 633 αντίστοιχα. Κατά την 30/6/2017 
υφίστανται απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη 
συνολικού ποσού € 54 και € 54 αντίστοιχα καθώς και υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς 
Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 6 και € 6 αντίστοιχα. 
 
20. Δεσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

20.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 30/6/2017 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές διεκδικήσεις κατά 
των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 26.052 (2016: € 26.052) και € 16.263 
(2016: € 16.263) αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί µε 
βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες στη Διοίκηση του Οµίλου κατά τη λήξη της 
κλειόµενης περιόδου, µε εξαίρεση ποσό € 467 (2016: € 467) για το οποίο έχει σχηµατισθεί ισόποση 
πρόβλεψη, και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις σε σχέση µε τις ανωτέρω εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Επιπλέον, η νοµική υπηρεσία 
του Οµίλου εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς 
την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.  
 

20.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις & ενεχυριάσεις περιουσιακών στοιχείων  
Κατά την 30/6/2017 ο Όµιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων τραπεζικών 
δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως εξοπλισµού που είχαν συναφθεί από θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 45.477 (2016: 45.477). 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

57 
 

 

20.3 Δεσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Ο Όµιλος κατά την 30/6/2017 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση κτιρίων, 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 2023. 
 
Τα έξοδα µισθωµάτων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων, µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων τα οποία 
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης περιόδου ανήλθαν σε € 1.218 (1/1 
- 30/6/2016: € 1.308).  
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν προχωρήσει σε σηµαντικές µειώσεις των συµβατικών τους υποχρεώσεων 
για µισθώσεις µη ιδιόκτητων κτιρίων. 
 

20.4 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις: 
 

Εταιρεία Ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2010, 2011, 2013 - 2016 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες   

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012-2014 

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 2010 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  2007-2010 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  2010-2011 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2010 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. 2007-2011 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2010 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. 2010 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2010 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2011 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2004-2010 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 2010 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009-2010 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009-2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

EUROMEDICA - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α .Ε. − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2010 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008-2010 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2010 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 2010 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2010-2011 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2010 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2010 & 2012 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» Α.Ε. 2008-2010 

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2010 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2010 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2008-2010 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2009-2010 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 2009-2010 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2009-2010 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2010 

    
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες   

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006-2011 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2006-2011 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2006-2011 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2006-2011 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2006-2011 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 2006-2011 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  2006-2011 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2011 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006-2011 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2006-2011 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 2006-2011 
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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

60 
 

 
 
21. Μεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 
γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο ή την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 
 
 
 

Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2017 
 
 

Λιακουνάκος Νικόλαος Κοτρώτσιος Σπυρίδων 

  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 033553 Α.Δ.Τ. ΑΕ 452647 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 Διευθύνων Σύµβουλος 
 
 

Νικήτας Γιάννης - Νίκος Νικολέτος Κωνσταντίνος 

  

Α.Δ.Τ. ΑΚ 709639 Α.Δ.Τ. ΑΖ 022636 
Οικονοµικός Διευθυντής Οµίλου 

 
Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:     ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ)
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.)
Διεύθυνση διαδικτύου: www.euromedica.gr ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Δ/νων Σύμβουλος)
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Εκτελεστικό Μέλος)
Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Νόμιμοι Ελεγκτές: Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211 ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Επαμεινώνδας Ν. Γκιπάλης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 24051 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)
Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - CROWE ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟNAL (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόμιμου ελεγκτή: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - με έμφαση θέματος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/17 31/12/16 30/6/17 31/12/16 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 297.107 301.709 90.821 93.106 Λειτουργικές δραστηριότητες:
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.288 6.288 4.532 4.532 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (5.490) (7.842) (6.384) (9.088)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19.626 19.832 920 1.061 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.300 9.174 105.335 103.559 Αποσβέσεις 6.820 7.246 3.000 3.298
Αποθέματα 1.591 2.084 565 1.081 Προβλέψεις 155 (3.002) 221 (797)
Απαιτήσεις από πελάτες 57.163 47.770 45.028 37.451 Ποσά επιστροφών rebate & clawback 13.014 16.693 4.715 6.712
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31.574 34.600 25.949 27.299 Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0 περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 424.649 421.457 273.150 268.088 Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 102 (0) 0 0

Έσοδο από διαγραφή υποχρέωσης προς προμηθευτές 0 0 0 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έσοδα συμμετοχών (41) 0 (346) (184)
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456 (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων (1.781) 1.998 (1.781) 1.500
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (264.110) (256.870) (221.773) (214.682) Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (115) (179) (10) (5)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (246.654) (239.414) (204.317) (197.226) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.525 10.726 10.180 8.272
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 41.032 40.822 0 0 26.117 25.588 9.532 9.671
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) (205.622) (198.592) (204.317) (197.226) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 43.939 36.263 0 4.109  κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.570 50.557 28.457 27.559  λειτουργικές δραστηριότητες:
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 373.287 372.242 332.720 319.545 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 493 39 516 89
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 162.475 160.987 116.291 114.100 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.597) (20.683) (11.306) (4.742)
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (815) (1.036) 535 (5.158)
 προοριζόμενα για πώληση (Μείον):
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 630.271 620.049 477.467 465.313 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.145) (2.133) 0 (772)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 424.649 421.457 273.150 268.088 Καταβλημένοι φόροι (978) (125) 0 (113)

Σύνολο εισροών / (εκροών)
 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων

Πωλήσεις 76.828 77.958 35.540 37.897 περιουσιακών στοιχείων
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback (13.014) (16.693) (4.715) (6.712) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 63.814 61.265 30.824 31.185 άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 12.901 7.925 5.040 994 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 6.244 4.830 1.606 463 Έσοδα χρεογράφων 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (5.490) (7.842) (6.384) (9.088) Τόκοι εισπραχθέντες 3 1 0 0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (6.442) (9.035) (7.091) (10.099) Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 0 0 0
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (6.855) (8.473) (7.091) (10.099) πάγιων περιουσιακών στοιχείων
     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 413 (561) 0 0 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 346 184
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 (96) 0 (96) Σύνολο εισροών / (εκροών)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (6.442) (9.130) (7.091) (10.195)  από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (6.855) (8.348) (7.091) (10.195)
     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 413 (783) 0 0 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,3248) (0,4015) (0,3319) (0,4726) Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (6.582) 2.388 (4.385) 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  αποτελεσμάτων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
 και συνολικών αποσβέσεων χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από (3.037) 823 (0) 0
 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016  και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα) (198.593) (172.169) (197.226) (173.291)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (6.442) (9.130) (7.091) (10.195) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.914 7.949 1.401 1.808
Διανεμηθέντα μερίσματα (810) (271) 0 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.777 6.299 1.033 1.058
Μεταβολή ποσοστού συμ/χής σε υφιστάμενες θυγατρικές και ενσωμάτωση νέων 169 (542) 0 0
Μεταβολή αποθεματικών 52 (31) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2017 και 30/06/2016 αντίστοιχα) (205.623) (182.143) (204.317) (183.486)

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Έσοδα 1 496
β) Έξοδα 363 2.631
γ) Απαιτήσεις 1.918 18.977
δ) Υποχρεώσεις 1.112 35.178

5. Υφίστανται επίδικες διαφορές με συνολικό αρχικό αγωγικό αίτημα € 26.052 χιλ. στον Όμιλο και € 16.263 χιλ. στην Εταιρεία, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται με ειδικές ασφαλιστικές ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 633 633
    συμβάσεις και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 54 54

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 6 6

Περίοδος 1/1-30/06/2017 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016 Πωλήσεις 63.814 30.824 76.828 35.540

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 0 0 0 Μικτό κέρδος 12.901 5.040 25.915 9.755
Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 0 (96) 0 (96) Λειτουργικά αποτελέσματα 6.316 1.668 19.330 6.384
 στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες Αποτελέσματα προ φόρων (5.490) (6.384) 7.525 (1.669)
Αναβαλλόμενοι φόροι λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή 0 0 0 0 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (205.622) (204.317) (57.284) (148.155)
Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 12.948 4.596 25.962 9.311
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 (96) 0 (96)  αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Περίοδος 1/1-30/06/2016 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις 61.265 31.185 77.958 37.897
Μικτό κέρδος 7.925 994 24.618 7.707

11. Επί των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις συνολικού ποσού € 316.139 χιλ. και € 242.700 χιλ. αντίστοιχα για χορήγηση δανείων. Λειτουργικά αποτελέσματα 4.882 500 21.575 7.213
12. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόμενης περιόδου ανέρχεται σε 2.391 και 1.037 άτομα αντίστοιχα. Αποτελέσματα προ φόρων (7.842) (9.088) 8.851 (2.376)
      Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούμενης περιόδου ανερχόταν σε 2.463 και 1.157 άτομα αντίστοιχα. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (182.143) (183.486) (52.737) (128.801)
13. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 2.034 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 520 χιλ. για την Εταιρεία. Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 11.897 3.755 28.590 10.468
14. Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου ο Όμιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων (covenants) και λοιπών όρων που ρυθμίζουν τις σχετικές τραπεζικές  αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
     υποχρεώσεις που προβλέπονταν από τις τραπεζικές συμβάσεις. Επιπλέον,κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το 
     σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των  € 445.434 (2016: € 448.775) και € 377.468 (2016: € 367.815) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

18. Η Εταιρεία κατά την 30/06/2017 κατείχε 453.080 ίδιες μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος € 4.790 χιλ.. Ο Όμιλος κατά
      την 30/06/2017 κατείχε 716.649 ίδιες μετοχές (μετοχές της μητρικής εταιρείας), οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος € 8.379 χιλ..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 033553 Α.Δ.Τ. ΑΕ  452647 Α.Δ.Τ. ΑΚ 709639 Α.Δ.Τ. ΑΚ 709639

10. Δεν υπήρχαν συγγενείς εταιρείες του Ομίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις της κλειόμενης 
 περιόδου ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την 31/12/2016. 

17. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

 

                  Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

  περιόδου ενώ δεν είχαν  ενσωματωθεί την 31/12/2016. 

6. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 8.334 χιλ. και € 5.422 χιλ. αντίστοιχα και λοιπές 
    προβλέψεις ποσού € 780 χιλ. και € 532 χιλ. αντίστοιχα. 16. Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και συγκριτικής περιόδου έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για την επίπτωση του clawback & rebate. Στους 
7. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλοφορία.       κάτωθι πίνακες εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως θα είχαν διαμορφωθεί χωρίς την επίδραση αυτών:
8. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: Δημοσιευμένα κονδύλια Αναμορφωμένα Κονδύλια

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9. Δεν υπήρχαν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης Δημοσιευμένα κονδύλια Αναμορφωμένα Κονδύλια

(1.650) (368) (750)

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 20.4 των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το θέμα έμφασης των ελεγκτών αναφέρεται στην Σημείωση 4 των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικώμ καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι: 15. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου 
 α) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας  και του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20,       και της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το 
 β) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και        Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ):
 γ) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν,τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) με τα οποία ενοποιούνται, 
   καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία αναλύονται στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει η  εταιρεία AXON 
    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε την 30/06/2017 με ποσοστό 54,8 %.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (3.137)

(1.176) (4.124) 355 275

12.948 11.897 4.596 3.755 3.544 (1.565) 4.385 0

(1.050) (4.266) 0 (0)

74 140 9 91

(722) (1.025)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

(203) 0 0 0Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.651

0 0 0 0

1.076

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(72) (52) (63) (38)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης των νομίμων ελεγκτών όποτε αυτή απαιτείται.

 A Ν Ω Ν Υ Μ Η   E Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 


