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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Ενοποιηµένες 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 28η Φεβρουαρίου 2020 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 
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. 
 
Γεώργιος Σ. Μήτραινας 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου & Διευθύνων Σύµβουλος 
ΕUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 

 

 
Δηλώνεται & βεβαιώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι συνηµµένες ετήσιες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 
 
Δηλώνεται & βεβαιώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε ότι η 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, 
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζει. 
 
 
 

 
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020 

Οι βεβαιούντες 
 
 

Γεώργιος Σ. Μήτραινας Δαµιανός Λ. Βαρέλης 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 524891 Α.Δ.Τ. ΑΚ 778582 

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 

της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από 01/01/2019 από 
τα άρθρα 150 – 154 του Νόµου 4548/2018, µε τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 άρθρο 
4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 και 8, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε για την 
κλειόµενη εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 την Ετήσια Έκθεση του 
Διοικητικού Συµβουλίου 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου για τη 
χρήση του 2017, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή 
τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ο Όµιλος ενδέχεται να αντιµετωπίσουν κατά την οικονοµική 
χρήση του 2018 και παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της 
Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων. 
 
Oι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συµβούλιο την 28η Φεβρουαρίου 2020, µε την έγκριση των εταιρικών οικονοµικών 
καταστάσεων να έχει προηγηθεί την 06η Δεκεµβρίου 2019, και συντάχθηκαν βάσει των 
διαθέσιµων σε αυτό στοιχείων και πληροφοριών. Λόγω της ήδη υφιστάµενης σηµαντικής 
καθυστέρησης της κατάρτισης, έγκρισης, δηµοσίευσης και ελέγχου των Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων για την συγκεκριµένη – και την αµέσως επόµενη – χρήση, το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό εκλέχθηκε στην εξ’ αναβολής Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων την 27/06/2019, αποφάσισε από την ηµέρα ανάληψης της 
Διοίκησης της Εταιρείας να πράξει ό,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 
 
Ωστόσο, κατά τη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα αρµόδια τµήµατα της 
Εταιρείας, εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια και πληρότητα της διαθέσιµης 
πληροφόρησης και άρα και της δυνατότητας ελέγχου της ορθότητας των εξαγόµενων 
οικονοµικών δεδοµένων. Εξ ετέρου, το Διοικητικό Συµβούλιο διαπίστωσε πληµµέλειες στη 
λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας περιήλθε σε αδυναµία να παράσχει στους Ανεξάρτητους 
Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Επιστολή Παραστάσεων για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2017. 
 
Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
Η απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών, 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 (προ της επιπτώσεως rebate & clawback), κατά την 
κλειόµενη οικονοµική χρήση, ανήλθε σε € 150.231 (2016: € 152.324), εµφανίζοντας 
µείωση 1,4 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
 
Μετά τις σχετικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις clawback και τις περικοπές rebate ο κύκλος 
εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε € 122.229 (2016: € 121.979), εµφανίζοντας οριακή 
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αύξηση κατά 0,2 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση καθώς υπήρξε µείωση της 
επίπτωσης της περικοπής για rebate & claw back κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
Σηµειώνεται ότι η συνολική επίπτωση  από την εφαρµογή των διατάξεων rebate & clawback 
διαµορφώθηκε κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση σε € 28.002 (2016: € 30.345). 
 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  
Τα κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε ποσό € 13.891 (2016: € 18.531), µετά από την 
επίπτωση rebate & clawback. 
 
Το εν λόγω κονδύλι κατά τις παρουσιαζόµενες χρήσεις έχει επηρεαστεί σηµαντικά από τα 
κάτωθι γεγονότα: 
(α) Η Διοίκηση, προχώρησε στον σχηµατισµό προβλέψεων για την κάλυψη της επιβάρυνσης 
από την εφαρµογή των διατάξεων για claw back και rebate από τον ΕΟΠΥΥ. Οι εν λόγω 
προβλέψεις για την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε € 28.002 (2016: € 30.345), 
επιβαρύνοντας ισόποσα τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων.  
(β) Η Διοίκηση, λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονοµική κατάσταση και 
ακολουθώντας µια συνετή πολιτική προέβη κατά την κλειόµενη χρήση σε αυξηµένες 
προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων - µη παραιτούµενη από την οποιαδήποτε διεκδίκηση 
επ' αυτών – ύψους € 4.900 (2016: € 811), επιβαρύνοντας ισόποσα την κατάσταση 
συνολικών εσόδων της χρήσης και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως”. Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο Οµίλου η διενεργηµένη σε επίπεδο εταιρικών 
καταστάσεων αποµείωση απαίτησης από την θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ύψους € 4.088, αντιστράφηκε. 
(γ) Η Διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσης προχώρησε σε 
αποµείωση της λογιστικής αξίας των παγίων υπό εκτέλεση, ύψους € 1.401, µε επιβάρυνση 
της κατάστασης συνολικών εσόδων και συγκεκριµένα του κονδυλίου “Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα”. 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων του Οµίλου, εντός της κλειόµενης χρήσεως έχει 
επιβαρυνθεί σηµαντικά µε µη επαναλαµβανόµενα (non recurring) έξοδα τα οποία 
αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Μη επαναλαµβανόµενα έξοδα Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ 28.002  30.345 
Κέρδος από αντιστροφή διαγραφών/προβλέψεων απαιτήσεων (3.856)  (9.839) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 4.900  811 
Ζηµιά από πώληση επενδύσεων 822  1.998 
Ζηµιές από αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση  χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού 1.143  132 

Ζηµιά αποµείωσης (αποτίµησης) αξίας επενδυτικών ακινήτων 6.145  0 
Κέρδη από αντιστροφή αποµειώσεων (αποτίµησης) αξίας ακινήτων (3.863)  0 
Ζηµιά αποµείωσης (αποτίµησης) αξίας ακινήτων 8.839  0 
Ζηµιά αποµείωσης ακινητοποιήσεων  υπό εκτέλεση 1.401  0 
Τόκοι υπερηµέριας εµπορικών υποχρεώσεων 670  22 
Προβλέψεις ενδεχόµενων υποχρεώσεων 8.480  1.048 

Σύνολο 52.683  24.517 
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Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου τόσο για την 
κλειόµενη όσο και κατά την συγκριτική χρήση θα διαµορφώνονταν ως κάτωθι: 
 
Οικονοµικά µεγέθη µη λαµβάνοντας υπόψη την επίπτωση 
των µη επαναλαµβανόµενων εξόδων 

Κατά την 
1/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Αποτελέσµατα προ φόρων 231  1.766 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (58)  (25) 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 39.743  39.871 

 
Συνεργασία µε ΕΟΠΥΥ και Εφαρµογή διατάξεων clawback και rebate 
Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) συστάθηκε την 1/1/2012 και 
ενσωµάτωσε το σύνολο των ασφαλισµένων που έως το τέλος του 2011 καλύπτονταν από 
λοιπά ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ ΟΠΑΔ, ΤΣΑΥ κ.λπ.). Σύµφωνα µε τον 
ιδρυτικό του νόµο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαµβάνει από τους παρόχους υγείας (ιατρούς, κλινικές, 
διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) υπηρεσίες για λογαριασµό 
των ασφαλισµένων του µε στόχο οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη, 
ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική, επαγγελµατική και ασφαλιστική του κατάσταση 
και τον τόπο κατοικίας του. 
 
Βασική αλλαγή στην λειτουργία του κλάδου υπήρξε η σύσταση των Κλειστών Ενοποιηµένων 
Νοσηλειών (ΚΕΝ), γεγονός που διαµόρφωσε µια νέα διαδικασία τιµολόγησης και διαχείρισης 
των νοσοκοµειακών νοσηλειών ασθενών, η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωµένα DRGs 
(Diagnosis Related Groups). Με το εν λόγω πλαίσιο, το νοσοκοµείο λαµβάνει ένα 
εγκεκριµένο µικτό ποσό για την κάλυψη του κόστους περίθαλψης (εκτός από την αµοιβή 
ιατρού) και των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασθενείς των δηµοσίων και ιδιωτικών 
φορέων ασφάλισης υγείας. 
 
Η σύσταση του ΕΟΠΥΥ αντιµετωπίσθηκε θετικά από τον κλάδο των ιδιωτικών παρόχων, οι 
οποίοι συνολικά προχώρησαν στην σύναψη συµβάσεων. Το γεγονός αυτό διεύρυνε την 
πελατειακή βάση των παρόχων και αύξησε σηµαντικά τον αριθµό των εξυπηρετούµενων 
περιστατικών. Ωστόσο τα σηµαντικά ελλείµµατα του προϋπολογισµού του νέου φορέα 
επέφεραν µεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλόµενων ταυτόχρονα µε τη λήψη 
µέτρων καταχρηστικών και µονοµερών περικοπών (rebate και claw back), που οδηγούν σε 
συµψηφισµό των οφειλοµένων ποσών προς τον ιδιωτικό τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
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 
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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, 
υπολογίζοντας τη 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. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14.6.2018) ο µηχανισµός 
αυτόµατης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α ́ 41), της κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθµ. Γ5/63587/2015 (Β ́ 1803), υπουργικής απόφασης 
και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, µε αρχικό έτος βάσης υπολογισµού για την πρώτη 
εφαρµογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόµενα έτη το εκάστοτε 
προηγούµενο έτος. Τα επιτρεπόµενα όρια δαπανών αναπροσαρµόζονται για τα έτη 2019-
2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόµενης κατ’ έτος µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ σε 
σταθερές τιµές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισµό κάθε έτους. Η κατανοµή των 
ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του 
Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρµογή και όσον αφορά στο έτος 
2019, η κατανοµή των ορίων της φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκοµειακής 
φαρµακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τον 
ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί µε υπουργική απόφαση. 
 
Mε την υπουργική απόφαση Γ3γ/37400/19.05.2017 (ΦΕΚ 1752/Β’/22.05.2017) 
καθορίστηκαν τα επιτρεπόµενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας 
από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συµπληρωµάτων ειδικής διατροφής από συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, 
εισαγωγείς, διανοµείς/προµηθευτές, έτους 2017. Σύµφωνα µε τις κατηγορίες παρεχόµενης 
υπηρεσίας το ετήσιο όριο δαπάνης για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών 
διαµορφώνεται σε 265 εκ. Ευρώ, ενώ το ετήσιο όριο δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων 
και πράξεων διαµορφώνεται σε 350 εκ. Ευρώ. 
 
Με την απόφαση Αριθµ. Γ3γ/Γ.Π./51816 (ΦΕΚ 2638/28.07.2017) του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας γνωστοποιήθηκε ότι οι υπ’ αριθµ. Γ3γ/οικ. 96176/4-11-2014 (Β ́ 3040) 
και Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β ́ 2036) υπουργικές αποφάσεις για τον υπολογισµό του claw-
back 2014 παύουν να ισχύουν. Τα ποσά αυτόµατης επιστροφής (claw-back) του έτους 2014 
για την κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας υγείας «Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών 
Κλινικών» υπολογίζονται πλέον σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 
και ειδικότερα ως βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε 
κάθε συµβεβληµένο πάροχο χρησιµοποιείται ο µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλλει 
στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόµενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, υπηρεσιών 
υγείας στους ασφαλισµένους του. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς 
µεταξύ της προϋπολογισµένης και της πραγµατικής δαπάνης, µετά την αφαίρεση τυχόν 
εκπτώσεων (rebates) και µη αποδεκτών δαπανών. 
 
Επιπλέον µε την απόφαση Αριθµ. Γ3γ/Γ.Π./58976/2017 (ΦΕΚ Β’ 2746/04.08.2017) του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, κατηγοριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες 
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υπόκεινται σε έκπτωση (rebate) ενώ καθορίστηκαν αντίστοιχα και τα ποσοστά, τα οποία 
διαµορφώνονται κλιµακωτά ανάλογα µε το ύψος της υποβαλλόµενης µηνιαίας δαπάνης. Η 
εφαρµογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από την 01/08/2017. 
 
Ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει µε την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων στον Όµιλο τα ποσά 
του rebate και claw-back, που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017 
συνολικού ύψους € 200,7 εκ. περίπου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
 
Η Εταιρεία, προχώρησε σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
κατά των πράξεων έκδοσης του ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της από 07/03/2017 νέας πράξης έκδοσης του ΕΟΠΥΥ 
αναφορικά µε τα ποσά αυτόµατης επιστροφής (claw-back) και ποσά έκπτωσης (rebate) που 
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2ο εξάµηνο του 2016 καθώς επίσης και τη 
χρήση 2017. Σηµειώνουµε ότι µέχρι στιγµής, µε εξαίρεση τις χρήσεις 2013, 2016 και 2017, 
είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του claw-back, που 
αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα παροχής υπηρεσιών, λόγω µη γνωστοποίησης, από πλευράς 
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραµέτρων (κλάδου και µονάδων ξεχωριστά) που µπορούν αξιόπιστα 
να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων περικοπών. 
 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back για τις χρήσεις 2014 
και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν οι συνολικές υποβολές των εν λόγω χρήσεων 
και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εκτιµά ότι µε 
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα αποτελέσµατα της Εταιρείας έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε 
επαρκή ποσά καθόλη την περίοδο εφαρµογής του claw-back και του rebate και δεν 
αναµένεται περαιτέρω σηµαντική επιβάρυνση αυτών. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως 2014 κοινοποιήθηκαν από τις συµβαλλόµενες Ιδιωτικές 
Ελεγκτικές Εταιρείες στις κλινικές της Εταιρείας και του Οµίλου τα αποτελέσµατα του 
διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον ΕΟΠΥΥ για την 
περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. Με βάση τα κοινοποιηθέντα πορίσµατα οι µη αποδεκτές 
δαπάνες ανέρχονται σε επίπεδο Εταιρείας σε € 3.868 και σε επίπεδο Οµίλου σε € 4.620. Οι 
συµβαλλόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές προχώρησαν, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, σε 
υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρηµάτων, η οποία ολοκληρώθηκε µε την επιφύλαξη 
περί της νοµιµότητας της απόφασης του Διοικητικού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ υπ’ αρίθµ. 593 
σχετικά µε τις διευκρινήσεις και οδηγίες για την αναδροµική εφαρµογή των ΚΕΝ, σύµφωνα 
µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Για τον ανωτέρω λόγο, ήτοι την 
αναδροµικότητα, οι συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ. 
 
Η συγκεκριµένη απόφαση κοινοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο 2013 και αφορούσε σε 
διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρµογή των ΚΕΝ, σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό 
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), µε αναδροµική ισχύ από ενάρξεως του 2013. Με δεδοµένο ότι ο 
έλεγχος των υποβολών του έτους 2013 βασίστηκε στην ως άνω απόφαση, οι 
συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ λόγω της 
αναδροµικότητας εφαρµογής των ΚΕΝ για τη συγκεκριµένη χρήση αλλά και µε σκοπό την 
ακύρωση της συγκεκριµένης απόφασης καθώς εκδόθηκε από αναρµόδιο όργανο (ήτοι από 
το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ).  
 
Οι συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ µονάδες της Εταιρείας, µε βάση τα κοινοποιούµενα από 
τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά, για claw-back και rebate, σηµειώµατα, παρά τη µη ολοκλήρωση 
των ελέγχων για τις χρήσεις 2014 και 2015, προχώρησαν, αποκλειστικά και µόνο για λόγους 
φορολογικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 
1113/2.6.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων επιστροφών για τις περιόδους 
1/1/2013-31/12/2018. Από ενάρξεως της χρήσης 2016, οι εκπτώσεις (rebates) του άρθρου 
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100 του Ν. 4172/2013, ενσωµατώνονται στις µηνιαίες υποβεβληµένες τιµολογήσεις των 
εταιρειών του Οµίλου προς τον Οργανισµό. 
 
Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ), (ΦΕΚ Α 184 31-12-2015) αποφασίσθηκε 
ότι η ισχύς των υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεων µεταξύ των 
ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του 
ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, να παραταθεί έως τις 
30/06/2016. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του υπ αριθ. 4410/2016 Νόµου (αρ. ΦΕΚ 
141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συµβάσεων µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων 
των παρόχων υγείας µέχρι την ολοκλήρωση των νέων συµβάσεων. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του υπ’ αρ. 4368/2016 Νόµου «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των 
παρόχων υγείας, πλην φαρµακοποιών, που πραγµατοποιήθηκαν από την 01/01/2016 και 
υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται µε δειγµατοληψία, η 
οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να αφορά ποσοστό µικρότερο του πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνολικού αριθµού των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών δαπανών 
ασφαλισµένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθµό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο 
ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις µη εκκαθαρισθείσες οφειλές του 
ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην φαρµακοποιών και νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ., που 
αφορούν τα έτη 2012-2015, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Από την εφαρµογή του παρόντος 
εξαιρούνται οι συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 
παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α ́167). Κατά συνέπεια οι υποβληθείσες δαπάνες των κλινικών 
για τη χρήση 2016 & 2017 έχουν ελεγχθεί από τους αρµόδιους φορείς του ΕΟΠΥΥ και οι 
όποιες περικοπές προέκυψαν θεωρούνται οριστικές. 
 
Τον Οκτώβριο 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 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 η Εταιρεία έχει ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι 
των διατάξεων του συγκεκριµένου άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων τους.  
 
Επιπλέον µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) µε αριθµό 1874/2017 
ακυρώνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2012 από το 
Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ για µείωση τιµών σε επιλεγµένες διαγνωστικές εξετάσεις. 
Στο σκεπτικό της απόφασης επισηµαίνεται πως οι αποφάσεις εκδόθηκαν από αναρµόδια 
αρχή (Διοικητικό Συµβούλιο ΕΟΠΥΥ) καθώς δεν υφίσταται διάταξη νόµου που να παρέχει 
τέτοια αρµοδιότητα. 
 
Με την απόφαση 194/448/08-02-2018 του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποφασίσθηκε οµόφωνα η 
έγκριση της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τον υπολογισµό του clawback 2017, για 
τις περιπτώσεις των παρόχων όπου η υποβαλλόµενη δαπάνη τους, περιλαµβάνει εντός αυτής 
προκληθείσα δαπάνη περισσότερων από µίας υποκατηγορίας παρεχόµενης υπηρεσίας 
υγείας. Συγκεκριµένα για αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά rebate και περικοπής κάθε 
παρόχου, όπως έχουν προσδιοριστεί βάση της Υ.Α. Γ3γ/Γ.Π.58976 και της Κ.Υ.Α. 
Β2β/οικ.38642 αντίστοιχα, επιµερίζονται σε κάθε υποκατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας 
υγείας της Γ3γ/37400 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (αρ. ΦΕΚ 26/15-01-2018), µε βάση 
την ποσοστιαία αναλογία δαπάνης της υποκατηγορίας επί της αρχικά υποβαλλόµενης 
δαπάνης κάθε παρόχου. 
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Την 1η Νοεµβρίου 2018 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
4898/Β/01.11.2018) η απόφαση του υπουργείου Υγείας µε την οποία επέρχεται 
τροποποίηση και αντικατάσταση της µε αριθµ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β ́ 
2315) κοινής υπουργικής απόφασης, µε περιεχόµενο «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» για τον νέο Ενιαίο 
Κανονισµό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Με τον αναφερόµενο Κανονισµό επανακαθορίζονται 
οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους 
και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζηµίωσης 
της σχετικής δαπάνης. Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίσθηκε η 1η Νοεµβρίου 2018. 
 
Την 9η Μαρτίου 2019 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. ΦΕΚ 43) ο 
Νόµος 4600/2019 "Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών 
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου 
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις". 
 
Συντελεστής µόχλευσης 
Η εξέλιξη της κεφαλαιακής διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή µόχλευσης που 
αφορά την σχέση του καθαρού δανεισµού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value). 
 
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το ύψος των συνολικών 
επενδύσεων του Οµίλου. Το καθαρό χρέος είναι ο συνολικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµα 
και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον 
τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται ως το σύνολο 
των επενδυτικών ακινήτων, ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων και των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα: 
 

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Σύνολο Δανείων 30 420.291  408.505 
Μείον: Ταµειακά Διαθέσιµα και ισοδύναµα 27 (10.405)  (10.914) 
Καθαρό Χρέος  409.886  397.591 
Αποθέµατα 26 2.003  2.084 
Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  6.288 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24 6.552  885 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21 0  0 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες  3.285  2.306 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 22 11.662  5.984 

Σύνολο επενδύσεων  46.456  17.546 
Συντελεστής µόχλευσης (Loan to Value)  882,30%  2266,03% 
 
Β. Σηµαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   την   κλειόµενη   οικονοµική   
χρήση   και   επίδραση   αυτών   στις   ετήσιες   οικονοµικές καταστάσεις 
 
Αποµείωση υπεραξίας και αξίας συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες 

Η Διοίκηση κατά την 31/12/2017, λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς 
καθώς και το πενταετές επιχειρηµατικό πλάνο των συµµετοχών της, διενήργησε έλεγχο 
αποµείωσης στα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών µονάδων δηµιουργίας ταµειακών 
ροών πλέον της επιµερισµένης σε αυτά υπεραξίας καθώς και της αξίας των συµµετοχών σε 
θυγατρικές εταιρείες. Με βάση τον εν λόγω έλεγχο αναγνωρίστηκε στις εταιρικές 
οικονοµικές καταστάσεις, καθαρή ζηµιά αποµείωσης της αξίας των θυγατρικών εταιρειών, 
ποσού € 25.074 ενώ δεν προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας του Οµίλου.  
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Αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων οι οποίες 
έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. 
Με βάση τον εν λόγω έλεγχο αναγνωρίστηκε στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, 
καθαρή ζηµιά αποµείωσης της αξίας αυτών, ποσού € 1.143. Οι ανωτέρω αποµειώσεις 
επιβάρυναν την κατάσταση συνολικών εσόδων και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / 
(Έξοδα) επενδύσεων” (βλέπε σχετικά Σηµείωση 16). Παράλληλα αποτίµησε την αξία της 
εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών επένδυσης στην εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., βάσει της τιµής 
κλεισίµατος αυτής κατά την 31/12/2017, προκύπτοντας υπεραξία ύψους € 7.944. Η εν λόγω 
υπεραξία καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση, αυξάνοντας ισόποσα την κατάσταση 
συνολικών εσόδων καθώς και τα αποθεµατικα κεφάλαια του Οµίλου. 

 
Μεταβολές θυγατρικών κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως  
Στην σηµείωση 3 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων εµφανίζονται αναλυτικά οι 
µεταβολές του κόστους κτήσεων καθώς και των ποσοστών συµµετοχής που 
πραγµατοποιήθηκαν εντός της χρήσεως. 
 
Αποτίµηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σε εύλογες αξίες 

Η Διοίκηση, εντός των πλαισίων των υιοθετηµένων λογιστικών πολιτικών, ανέθεσε σε 
αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων την αποτίµηση-επανεκτίµηση της 
ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας της κατά την 31/12/2017 στην εύλογη αξία αυτής. Μετά την 
εν λόγω αποτίµηση το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου 
αυξήθηκε κατά € 8.666.  
 
Η υπεραξία των ενσώµατων παγίων που προέκυψε, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των 
λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου κατά το ποσό των € 8.738, µετά 
την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας ποσού € 3.567.  
 
Επιπλέον, κατά την αποτίµηση µεµονωµένων ακινήτων του Οµίλου προέκυψε υπεραξία 
ποσού € 3.863, η οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι 
"Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως" µε συνέπεια την αύξηση των αποτελεσµάτων µετά φόρων 
του Οµίλου κατά το ποσό των € 2.743, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης 
φορολογίας για την Εταιρεία ποσού € 1.120. 
 
Παράλληλα προέκυψε και αποµείωση της αξίας µεµονοµένων ακινήτων ποσού € 8.839, η 
οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα" µε συνέπεια τη µείωση των αποτελεσµάτων µετά φόρων του Οµίλου κατά το ποσό 
των € 6.276, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας για την Εταιρεία 
ποσού € 2.563. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο της ανωτέρω επανεκτίµησης, το αποτέλεσµα από την µεταβολή της 
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψιν και τις 
ανακατατάξεις παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στην εν λόγω κατηγορία, 
ανήλθε σε € 6.145 και καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης 
χρήσεως και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” (βλέπε σχετικά 
Σηµείωση 16). 
 
Ανακατάταξη παγίων στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 

Η Διοίκηση κατά την έναρξη της χρήσης, αξιολογώντας εκ νέου τα πραγµατικά περιστατικά 
καθώς και τις χρήσεις των ιδιόκτητων ακινήτων της, προχώρησε στην ανακατάταξη παγίων 
περιουσιακών της στοιχείων από την κατηγορία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην 
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κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων. Τα εν λόγω ακίνητα απεικονίζονταν στην εύλογη 
αξία, βάσει της υιοθετούµενης από τον Όµιλο λογιστικής πολιτικής, µε την προκύπτουσα 
διαφορά εύλογης αξίας αυτών, από την διενεργειθήσα κατά την 31/12/2017 εκτίµηση 
ακινήτων, να αντιµετωπίζεται βάσει των αρχών και κανόνων που ορίζονται στο ΔΛΠ 16. 
Στην σηµείωση 22 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων εµφανίζονται αναλυτικά οι 
ανωτέρω ανακατατάξεις καθώς και η επίπτωση της επανεκτίµησης αυτών στις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Πώληση συµµετοχής στην κατηγορία Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 

Τον 07/2017 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του κατεχόµενου ποσοστού της στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». 
Συγκεκριµένα προχώρησε στην πώληση 442.484 µετοχών της εν λόγω εταιρείας, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,94, οι οποίες είχαν αποκτηθεί έναντι συνολικού τιµήµατος € 
2.100 στο ποσό των € 500. Από την ανωτέρω µεταβίβαση, λαµβάνοντας υπόψιν και τις 
προγενέστερες αποµειώσεις της αξίας αυτής από την Διοίκηση της Εταιρείας, προέκυψε 
ζηµία η οποία επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων και συγκεκριµένα το κονδύλι 
“Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” (βλέπε σχετικά Σηµείωση 16). 
 
Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την 
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
 
Σηµαντικές µεταβολές στον τραπεζικό δανεισµό 
Σχετικά µε τον τραπεζικό δανεισµό της Εταιρείας σηµειώνουµε τα κάτωθι: 
H Εταιρεία τον Μάϊο 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 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση της. 
 
Εντός της κλειόµενης χρήσεως, καθότι οι διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες δεν 
οδήγησαν σε ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης της 
Εταιρείας, οι πιστώτριες τράπεζες ανέθεσαν στο τραπεζικό ίδρυµα Deutche Bank την 
διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την µεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενηµερώθηκε επισήµως εντός 
της τρέχουσας χρήσεως και συγκεκριµένα στις 13/02/2018 ότι οι δανειακές υποχρεώσεις 
της προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και EFG 
Eurobank µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II (Greece). Βάσει της εν 
λόγω µεταβίβασης η εταιρεία Healthcare Investors II (Greece) αποτελεί καθολικό διάδοχο 
των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εµπράγµατων και 
λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί µετοχών και απαιτήσεων). Σηµειώνεται ότι διαχειρίστρια 
εταιρεία των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 
4354/2015, είναι η εταιρεία µε την επωνυµία DV01 Δανειακή Βελτίωση Ανώνυµη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. 
 
Παράλληλα, η Εταιρεία µετά από αλλεπάλληλες επαφές µε τις πιστώτριες τράπεζες 
ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση/αναχρηµατοδότηση σηµαντικού µέρους τραπεζικού 
δανεισµού και χρηµατοδοτικών µισθώσεων θυγατρικών της εταιρειών. Οι εν λόγω 
αναδιαρθρώσεις είχαν ως αποτέλεσµα την σηµαντική µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής 
και τη µείωση των επιτοκίων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής 
διάρθρωσης των εν λόγω εταιρειών ενώ θα συµβάλουν και στην βελτίωση της ρευστότητας 
τους. Στο πλαίσιο των εν λόγω αναχρηµατοδοτήσεων έχουν δοθεί επιπλέον εξασφαλίσεις 
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από τις επιµέρους θυγατρικές εταιρείες που κατά κύριο λόγο αφορούν την εκχώρηση 
απαιτήσεων τους από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΥΥ. 
 
Τέλος, εντός της χρήσεως 2019 η πιστώτρια τράπεζα της θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. προχώρησε στην µεταβίβαση του συνολικού δανεισµού 
αυτής, ο οποίος κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε € 20.452. Το σύνολο των εν λόγω 
δανειακών υποχρεώσεων απόκτήθηκαν από εταιρεία συµφερόντων της Farallon Capital 
Management η οποία απέκτησε όπως αναφέρεται και ανωτέρω την πλειοψηφία των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
Υπαγωγή της εταιρείας ΑΧΟΝ HOLDINGS SA σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
Στις 08/03/2018 η πιστώτρια τράπεζα της εταιρείας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό επί του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε ενώποιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, αίτηση υπαγωγής αυτής 
στην Έκτακτη Διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης κατ’ άρθρα 68-77 του Ν. 4307/2014. Επί της 
ανωτέρω αιτήσεως στις 15/04/2019 εκδόθηκε απόφαση µε την οποία η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 
 
Με βάση την απόφαση που εκδόθηκε, η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
πληρούσε και τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόµος, για να υπαχθεί µια εταιρεία σε 
καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ήτοι, εµφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόµενες 
χρήσεις και βρίσκονταν σε γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων της. Βάσει της προβλεπόµενης εκ του εν λόγω νόµου διαδικασίας, στις 
08/11/2019 και 20/12/2019 η Ειδική Διαχειρίστρια προκύρηξε την διενέργεια ανεξάρτητων 
δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκποίηση σηµαντικού µέρους του ενεργητικού 
της, µεταξύ του οποίου και οι κατεχόµενες από αυτήν µετοχές της Εταιρείας. 
 
Έως την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης, αναµένονταν η έγκριση του αρµόδιου 
δικαστηρίου επί της έκθεσης που υπέβαλλε η Ειδική Διαχείριση της εν λόγω εταιρείας καθώς 
και ο ορισµός εισηγητή Δικαστή για τις ανάγκες διανοµής του πλειστηριάσµατος, βάσει των 
οριζόµενων στα άρθρα 73 παρ. 7, 74 και 77 του ν. 4307/2014.  
 
Από την ανωτέρω διαδικασία Εταιρείας δεν επηρεάζεται η οµαλή συνέχιση της λειτουργία 
της Εταιρείας. Ως µόνη αλλαγή υφίστανται η µεταβολή των δικαιωµάτων ψήφου των 
µετοχών που κατείχε η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και για την οποία η 
Εταιρεία έχει προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις. 
 
Ανάκτηση ακινήτου υπό καθεστώς sale & lease back θυγατρικής εταιρείας 
Η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” κατά 
την χρήση 2010 προχώρησε στην σύµβαση αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sale 
and lease back) µε την  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing για ακίνητο ιδιοκτησίας της στην περιοχή της 
Κέρκυρας. Η εύλογη αξία του εν λόγω ακινήτου κατά την στιγµή σύναψης της σύµβασης 
ανέρχονταν σε € 18.755 ενώ το ποσό της χρηµατοδότησης ανέρχονταν σε € 12.000. Η εν 
λόγω θυγατρική εταιρεία ολοκλήρωσε το κατασκευαστικό µέρος των εργασιών επί του 
ακινήτου, αλλά παρά τις ενέργειες και προσπάθειες της Διοίκησης της δεν κατέστει εφικτό 
να ξεκινήσει η λειτουργία της κλινικής. Παράλλαλα έγινε και ενεργοποίηση συµβάσεων 
µέρους του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού ύψους € 1.036. Κατά τον 06/2017 η 
εταιρεία leasing κατήγγειλε τις ανωτέρω δανειακές συµβάσεις καθιστώντας απαιτητές τις 
υποχρεώσεις της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας συνολικού ύψους € 16.373 κατά την 
31/12/2017. Στην συνέχεια και συγκεκριµένα τον  01/2018 προχώρησε και σε ανάκτηση 
του ακινήτου βαρύνοντας την θυγατρική εταιρεία και µε τον αναλογώντα φόρο ύψους € 
1.236. 
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Η Εταιρεία βάσει των ανωτέρω γεγονότων, προχώρησε στην πλήρη αποµείωση της 
συµµετοχής της στην εν λόγω θυγατρική, ύψους € 5.755 κατά την 31/12/2017, καθώς και 
των απαιτήσεων της από αυτήν, ύψους € 4.088, επιβαρύβοντας ισόποσα την εταιρική 
κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης και συγκεκριµένα τα κονδύλια “Έσοδα / (Έξοδα) 
Επενδύσεων” και “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως”. 
 
Σηµειώνεται ότι στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η επίπτωση από την 
ανωτέρω εξέλιξη δεν έχει αποτυπωθεί καθώς η πιστώτρια τράπεζα δεν έχει χορηγήσει έως 
σήµερα την απαιτούµενη πληροφόρηση στην Εταιρεία. 
 
Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων & Έκδοση προσωρινής διαταγής 
Η εταιρεία διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας DV01 Δανειακή Βελτίωση 
Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, άσκησε ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 02/08/2018 αίτηση περί λήψης ασφαλιστικών 
µέτρων (αρ.κατ. 77721/8505/2018) κατά της Εταιρείας. 
 
Το αρχικό αίτηµα της ως άνω αιτήσεως, για την οποία εξεδόθη η από 03/08/2018 προσωρινή 
διαταγή, ήταν να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Εταιρείας, των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου, είτε 
στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση απαιτήσεων ποσού € 54.704. 
Παράλληλα ζητούνταν να διαταχθεί να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα την 
υλική και νοµική µεταβολή όλης της κινητής περιουσίας, των απαιτήσεών και των ειδικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας µε πράξεις υλικής και νοµικής διαθέσεως, στα χέρια 
της ιδίας ή τρίτων, µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, µε εξαίρεση την πληρωµή 
της µισθοδοσίας της. 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υπογράφθηκε µεταξύ των µερών συµφωνητικό 
συµβιβασµού µε στόχο την µεταρρύθµιση της αρχικά εκδοθείσας προσωρινής διαταγής (και 
όχι και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων) µέχρι και την συζήτηση της κατά τα ως άνω 
αιτήσεως η οποία είχε προσδιοριστεί την 07/12/2018. 
 
Στόχος της εν λόγω µεταρρύθµισης ήταν η διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας και των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και προς την κατεύθυνση αυτή οι πιστωτές της Εταιρείας 
συναίνεσαν στην ριζική τροποποίηση της προσωρινής διαταγής µε παράλληλη ανάληψη, εκ 
µέρους της Εταιρείας, υποχρέωσης να συµπράξει στη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, 
από εταιρεία συµβούλων που θα επιλέγονταν από τον πιστωτή της Εταιρείας. 
 
Κατά την οριζόµενη ηµεροµηνία συζήτησης της αρχικής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, ήτοι 
την 07/12/2018, η εταιρεία διαχείρισης περιόρισε το αρχικά υποβληθέν αίτηµα της, 
ζητώντας να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής περιουσίας της, 
των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου οπουδήποτε ευρεθησοµένης, 
είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεώς της, µέχρι 
του ποσού των € 54.704 πλέον τόκων. Βάσει της εν λόγω απόφασης κοινοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2019 κατασχετήριο εις χείρας τρίτων ενώ στην συνέχεια κατατέθηκε και 
σχετική αγωγή για την οποία αναµένεται έως σήµερα η έκδοση απόφασης. 
 
Αίτηµα µειοψηφίας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
Στις 14/05/2019 το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, κατόπιν αιτήµατος της 25/04/2019 µετόχων µειοψηφίας, µε 
θέµα την Ανάκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέου. Το εν 
λόγω αίτηµα το αιτήθηκαν µέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό 17,5243% επί του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριµένα οι µέτοχοι HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE) LLC και HEALTHCARE INVESTORS III (GREECE) LLC. Η εξ’ αναβολής 
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/06/2019 αποφάσισε την ανάκληση του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του υφιστάµενου. Σηµειώνουµε ότι στην εν λόγω 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συµµετείχε 
και εκπροσωπήθηκε από την Ειδική Διαχειρίστρια. 
 
Άσκηση ενεχύρων κοινοπρακτικού δανείου & Αναγκαστική Εκτέλεση 
Εντός της χρήσης 2018 και συγκεκριµένα τον 06/2018, οι πιστώτριες της Εταιρείας 
προχώρησαν σε άσκηση των δικαιωµάτων που απέρρεαν από τις Συµβάσεις Ενεχυρίασης 
Μετοχών που είχαν συναφθεί κατά τα προηγούµενα έτη. Βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων, οι πιστωτές της Εταιρείας είχαν την δυνατότητα µετά την έλευση των 
περιγραφόµενων στις δανειακές συµβάσεις γεγονότων εκτέλεσης, να προχωρήσουν στην 
άσκηση των δικαιωµάτων που ορίζονταν στην σύµβαση ενεχυρίασης. Μεταξύ αυτών 
ορίζονταν ρητώς το δικαίωµα πώλησης των µετοχών καθώς και το δικαίωµα άσκησης των 
δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι πιστωτές της Εταιρείας προχώρησαν σε αντικατάσταση των 
Διοικητικών Συµβουλίων σε θυγατρικές εταιρείες των οποίων οι µετοχές είχαν ενεχυριασθεί 
υπέρ του τραπεζικού της δανεισµού ενώ εντός της χρήσης 2019 προχώρησαν και σε 
αναγκαστική εκτέλεση του ενεχύρου επί των κατεχόµενων µετοχών στην εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. 
Το προϊόν από την εν λόγω αναγκαστική εκτέλεση αποµείωσε ισόποσα τις δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας. Στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι εν 
λόγω εταιρείες ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 
 
Εγγραφή προσηµείωσης επί ακινήτου της Εταιρείας από το Ελληνικό Δηµόσιο 
Εντός της χρήσεως 2019 το Ελληνικό Δηµόσιο προχώρησε στην λήψη µέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της Εταιρείας, λόγω των ληξιπρόθεσµων φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων αυτής. Συγκεκριµένα, προχώρησε στην εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης 
επί ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας για συνολική οφειλή ύψους € 8.930, ενώ παράλληλα 
έχει προβεί και σε κατάσχεση απαιτήσεων της Εταιρείας εις χείρας ΕΟΠΥΥ.  
 
Επιπλέον, στις 18/02/2019 το Α Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών, προχώρησε σε αναγκαστική 
εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου της Εταιρείας για οφειλή ποσού € 3.219 και έως του ποσού 
αυτής. 
 
Η Εταιρεία είχε προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της, βάσει των διατάξεων του Ν. 4611/2019, 
την οποία δεν µπόρεσε να τηρήσει και σήµερα αναµένει την απάντηση επί αιτήµατος της για 
εκ νέου ρύθµιση των οφειλών της. 
 
Ολοκλήρωση Φορολογικών Ελέγχων 
Εντός των χρήσεων 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 µε την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαµβάνονται 
συνολικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι 
ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξοφλήθηκαν πλήρως µε την  βεβαίωση 
αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017. 
Για το σύνολο των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις µε 
αποτέλεσµα να εκτιµά ότι δεν θα προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας κατά την  ολοκλήρωση και κοινοποιήσεω των εκθέσεων ελέγχου. 
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Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρµόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήµερα. 
 
Αιτήσεις Εξυγίανσης 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως έχει ανακοινώσει σχετικά και στο επενδυτικό κοινό, εντός 
της χρήσεως 2019 κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 
106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 η οποία έγινε δεκτή έως και την εξ’ αναβολής ηµεροµηνία 
εκδίκασης στις 03.03.2020. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί µια στρατηγική απόφαση της 
Διοίκησης που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις να ανταποκριθεί η εταιρεία, µε βάση τις 
δυνατότητές της, στη ρύθµιση των οφειλών της καθώς και στην υλοποίηση ενός 
ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) που θα διασφαλίσει όχι µόνο την 
οµαλή και αδιάκοπη λειτουργία της αλλά και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και ανάπτυξή 
της. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Healthcare Investors, στρατηγικός επενδυτής στην Εταιρεία, 
έχει ήδη καταβάλει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και 
µισθοδοσίας και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει µέχρι να αποκαταστήσει την κερδοφόρα 
λειτουργία της και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, ενώ σκοπεύει να 
επενδύσει άλλα 4 κατ. ευρώ άµεσα. 
 
Μέσω του business plan που θα διαµορφωθεί, οι επενδυτές αναµένεται να τοποθετήσουν 
νέα χρήµατα για την ανάταξη της Εταιρείας που θα την καταστήσουν βιώσιµη εκ νέου. Με 
τις κινήσεις αυτές, οι επενδυτές καθιστούν ξεκάθαρη τη δέσµευσή τους για την οριστική 
επίλυση των χρόνιων προκλήσεων της εταιρείας και την πίστη τους στην προοπτική 
ανάκαµψής της. 
 
Βασικό µέληµα και στόχος τόσο της Διοίκησης όσο και των πιστωτών της είναι η οριστική 
λύση που θα επιτευχθεί, να λειτουργήσει προς όφελος της Εταιρείας αλλά και των ιατρών, 
προµηθευτών και συνεργατών και µε γνώµονα τη διατήρηση της µακροχρόνιας συνεργασίας 
µαζί τους. Επισηµαίνεται ότι η Διοίκηση έχει ήδη διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας της 
Εταιρείας, προγραµµατίζει νέες προσλήψεις και τηρεί τις δεσµεύσεις της για την εξόφληση 
της µισθοδοσίας προηγούµενων µηνών καθώς και της εµπρόθεσµης καταβολής της 
τρέχουσας µισθοδοσίας. 
 
Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση 
εξυγιάνσης κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05/03/2020. Η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναµένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» χωρίς καµία επίπτωση στις θέσεις εργασίας. Η διαδικασία εξυγίανσης 
και επίλυσης των εκκρεµοτήτων επισπεύστηκε χωρίς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
µέτρων, καθώς έχει επιτευχθεί επί της αρχής συµφωνία µε τους πιστωτές της εταιρείας που 
εστιάζει πλέον στην άµεση ανάταξή της. 
 
Δεν συνέβησαν λοιπά αξιοµνηµόνευτα γεγονότα από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως µέχρι 
την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως. 
 
Δ. Στοιχεία  και  εκτιµήσεις  για  την  τρέχουσα  οικονοµική  χρήση  
Μετά από µεγάλη περίοδο διαρκούς επιδείνωσης των µακροοικονοµικών µεγεθών της 
Ελληνικής Οικονοµίας, κατά το έτος 2017 υπήρξε για πρώτη φόρα βελτίωση των 
οικονοµικών συνθηκών και παράλληλα πρόοδος στην εφαρµογή του τρίτου Προγράµµατος 
Οικονοµικής Προσαρµογής. Η δυναµική της Ελληνικής Οικονοµίας διατηρήθηκε και κατά το 
έτος 2018, µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής τον 
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Αύγουστο του 2018 και µε την απόφαση του Eurogroup την 22/06/2018 που συνέβαλε 
σηµαντικά στην βιωσιµότητα του Ελληνικού Δηµοσίου Χρέους και επίδρασε θετικά στην 
επενδυτική εµπιστοσύνη. 
 
Η Ελληνική Οικονοµία για το έτος 2018 κατέγραψε ρυθµό ανάπτυξης 1,9% ενώ η 
απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται, συµβάλλοντας στην περαιτέρω υποχώρηση του 
ποσοστού ανεργίας. Τα εν λόγω στοιχεία αναµένεται να διατηρηθούν υπό την προϋπόθεση 
της απρόσκοπτης συνέχισης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, της εφαρµογής του 
προγράµµατος ιδιωτικωποιήσεων και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θετικών µηνηµάτων, η χώρα µας πριν από περίπου ένα χρόνο 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Σταθερότητας, για την αποκατάσταση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, την προώθηση 
της ανάπτυξης και την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η προσαρµογή που απαιτήθηκε 
κατά τα προηγούµενα έτη, η οποία είχε σηµαντικό κοινωνικό κόστος, ωφέλησε την 
οικονοµία στους τοµείς των µεταρρυθµίσεων, αύξησε σηµαντικά τα δηµόσια έσοδα, ενίσχυσε 
το κλίµα εµπιστοσύνης και οδήγησε στα πρώτα σηµάδια ανάπτυξης και µείωσης της 
ανεργίας. 
 
Τα σηµάδια ανάπτυξης στηρίχτηκαν κυρίως στην βιοµηχανική δραστηριότητα, στην αύξηση 
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κυρίως του τουρισµού και της ναυτιλίας) και στην 
συνεχιζόµενη βελτίωση της αγοράς εργασίας, στην οποία επιτεύχθηκε αύξηση της 
απασχόλησης και σταθερή µείωση του ποσοστού ανεργίας παρότι παραµένει η υψηλότερη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχοντας ως σηµαντικό πρόβληµα το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
µακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων. 
 
Οι πρόσφατα αναγγελθείσες φοροελαφρύνσεις, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισµός των 
διαδικασιών και η επιτάχυνση των αποφάσεων που αφορούν στρατηγικές επενδύσεις, 
δηµιουργούν κλίµα εµπιστοσύνης στις αγορές, που αποτυπώνεται στην σηµαντική µείωση 
των αποδόσεων των Ελληνικών Οµολόγων, αλλά και στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 
Το διαµορφούµενο οικονοµικό κλίµα ευελπιστούµε ότι θα οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση 
των επενδύσεων και της απασχόλησης. 
 
Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας κατά τα προηγούµενα έτη αντιµετώπισε 
σηµαντικά προβλήµατα, ως αποτέλεσµα των σηµαντικά περιορισµένων προϋπολογισµών, 
των προβληµάτων ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, την συνεχιζόµενη καθυστέρηση εξόφλησης των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του, την µονοµερή παράταση ισχύος της εφαρµογής εκπτώσεων 
και του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (rebate και claw back αντίστοιχα), 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 η δυσλειτουργία, η αδυναµία κάλυψης της αυξανόµενης ζήτησης και η χαµηλή 
ποιότητα υπηρεσιών των κρατικών δοµών οδήγησαν σε µετατόπιση της ζήτησης στον 
ιδιωτικό τοµέα, καθιστώντας τον κλάδο ιδιωτικής υγείας επενδυτικά ελκυστικό, ενόσω η 
Ελλάδα παραµένει σταθερά πρώτη στην Ευρώπη σε δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία, 
ως ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, παρότι στα χρόνια της κρίσης υπήρξε µείωση 
σε απόλυτες τιµές. Παράλληλα, ο κλάδος ιδιωτικής υγείας εκτιµάται ότι θα επιτύχει αύξηση 
των περιθωρίων κέρδους του κατά τα επόµενα έτη, καθώς επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις 
του µε την ιδιωτική ασφάλιση, βρίσκεται σε νέα διαπραγµάτευση η συνεργασία του µε τον 
ΕΟΠΥΥ και προς την κατεύθυνση αύξησης του προϋπολογισµού για την µείωση της 
επιβάρυνσης από rebate & claw back ενώ εντείνονται και οι δράσεις µε προσανατολισµό τον 
ιατρικό τουρισµό. 
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Σηµαντικό επίσης σηµείο για τον κλάδο υπηρεσιών υγείας 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 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 περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και αναλαµβάνει όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιωθεί η απόδοση των 
υφιστάµενων επενδύσεών και παράλληλα να παραµένει σε ετοιµότητα για τυχόν νέες 
ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης, την επίτευξη θετικών 
λειτουργικών ταµειακών ροών και την διασφάλιση υγιούς χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης 
που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων και στην λειτουργική 
εξυγίανση. 
 
Ε. Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν δεν 
πραγµατοποίησε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
ΣΤ. Υποκαταστήµατα του Οµίλου  
Κατά την 31/12/2017 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. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

10. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

11. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

13. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΥΓΕΙΑ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

14. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗ Δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

 
Σηµειώνεται ότι έως την ηµεροµηνία σύνταξης των συνηµµένων εταιρικών οικονοµικών 
καταστάσεων, η λειτουργία ορισµένων εκ των ανωτέρω υποκαταστηµάτων είχε διακοπεί. 
Συγκεκριµένα, των υποκαταστηµάτων υπ’ αρίθµ. 5, 6, 10 και 11. 
 
Κατά την 31/12/2017 δύο (2) θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διατηρούσαν 
υποκαταστήµατα τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
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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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ 
Α.Ε.: 
 

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 την Εταιρεία και τον Όµιλο  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως κατείχε 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 χρηµατιστηριακή αξία των ιδίων µετοχών που κατέχονταν ανερχόταν 
κατά την 31/12/2017 σε € 182 και € 289 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω µετοχές 
έχουν δοθεί ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Η. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων   
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο 
κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις των επιτοκίων, οι τιµές της αγοράς κ.λπ.), ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. Το πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αδυναµία πρόβλεψης των 
χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την Οικονοµική Διεύθυνση 
της Εταιρείας και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η: 

ü Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες 
της Εταιρείας, 

ü Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων για την µείωση των κινδύνων και 

ü Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, 
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

 
Κίνδυνος αγοράς 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αυτής έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, µέσω της 
διασποράς των µονάδων υγείας που τον απαρτίζουν, ενώ αποτελεί και τον µοναδικό πάροχο 
που δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας 
(κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) παρέχοντας 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας. 
 
Ο κλάδος δραστηριοποίησης της Εταιρείας παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες κατά κύριο 
λόγο ως αποτέλεσµα της ρυθµιστικής θέσης που κατείχαν οι δηµόσιες δοµές στην παροχή 
υγείας. Τα σηµαντικά ωστόσο προβλήµατα στην λειτουργία αυτών, ειδικά κατά τα τελευτάια 
έτη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την αδυναµία κάλυψης της ζήτησης 
και την χαµηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προκάλεσαν την τάση µετατόπισης 
της ζήτησης στον ιδιωτικό τοµέα και δηµιούργησαν τις συνθήκες για ανάπτυξη των 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 
 



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

Ετήσια Ενοποιηµένη Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

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

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  21 

Τα βασικά στοιχεία ανταγωνισµού µεταξύ των ιδιωτικών µονάδων υγείας αφορούν κυρίως 
στην παροχή σύγχρονου εξοπλισµού, στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µε το 
κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό, στην ταχύτητα ανταπόκρισης και στη δυνατότητα 
επέκτασης των εγκαταστάσεων τους. Ενδεικτικό του έντονου ανταγωνισµού άλλωστε είναι 
και το γεγονός ότι παρά τα σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας που έχει αντιµετωπίσει 
συνολικά ο κλάδος, οι κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράµµατα µε 
στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Ισχυρό 
πεδίο ανταγωνισµού επίσης είναι και η επέκταση των συνεργασιών µε ασφαλιστικές 
εταιρείες, για την κάλυψη νοσηλίων µεγαλύτερου εύρους ασθενών. 
 
Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικής χρηµατοδότησης σε συνδυασµό 
µε την οικονοµική ύφεση και τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των ιδιωτών, 
δηµιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους µε αποτέλεσµα οι µικρές 
κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα να βρίσκονται αντιµέτωπα µε σηµαντικά προβλήµατα 
ρευστότητας. Καθοριστικό πλέον παράγοντα οµαλής λειτουργίας και βελτίωσης της 
ρευστότητας αποτελεί η µείωση της εξάρτησης των συνολικών εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ σε 
συνδυασµό µε την αποτελεσµατική διαχείριση µείωσης του κόστους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
 
Κίνδυνος τιµής 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων της σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 
κατηγορίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική 
έκθεση περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας 
της αφορά ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσµευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές 
και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκµεταλλεύεται η Εταιρεία 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 η Εταιρεία, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της 
ακίνητης περιουσίας της, 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.  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων της σε οντότητες, 
οι οποίες περιλαµβάνονται στην 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 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 31/12/2017 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (8.725.525 µετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 10.034) 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 της Εταιρείας και του Οµίλου θα 
εµφανίζονταν αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 100. 
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Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι αλλαγές στα επιτόκια µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το καθαρό εισόδηµα της 
Εταιρείας, αυξάνοντας σηµαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της. Ο τραπεζικός 
δανεισµός αποτέλεσε την βασική πηγή χρηµατοδότησης των επενδύσεων της Εταιρείας. Ο 
δανεισµός της είναι σε µεγάλο βαθµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται 
άµεσα από το ύψος και τις µεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που την εκθέτει σε κίνδυνο 
ταµειακών ροών. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών της αναγκών. 
 
Κατά την 31/12/2017, 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 περίπου των € 1.471, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται. 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, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριµένων 
πολιτικών από το Διοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο που θα εκτίθεται σε κάθε 
µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η 
Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων της Εταιρείας αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες 
πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση των 
απαιτήσεων της, 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 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 συµφωνία της Χώρας µε τους 
πιστωτές της. Η Εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά προκειµένου να κατοχυρώσει τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγει 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 εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της 
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και της λήψης επαρκών 
εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων της, 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 η 
Εταιρεία εφάρµοσε πολιτικές προείσπραξης στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και 
αύξησε σηµαντικά τις εισπράξεις µέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω 
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ενέργειες βελτίωσαν σηµαντικά την εισπραξιµότητα και εκτιµούµε ότι θα βελτιωθούν ακόµα 
περισσότερο κατά τα επόµενα έτη µετά και την ψήφιση διατάξεων που ευνοούν την 
εξόφληση υποχρεώσεων µε ηλεκτρονικά µέσα. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση 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, στο πλαίσιο τήρησης της 
αρχής της συντηρητικότητας, έχει 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 της Εταιρείας 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.  
 
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε 
καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση, καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο τριάντα ηµερών. Οι 
µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους έξι µήνες και το επόµενο έτος 
προσδιορίζονται τριµηνιαία. 
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της Εταιρείας έχει ήδη δροµολογήσει και 
θέσει σε εφαρµογή µια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 5. 
 
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του 
Οµίλου, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 
 

Κατά την 31/12/2017 Σηµ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 405.399  2.362  11.745  785 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 128.281  0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33 0  1.810  0  0 

         

Κατά την 31/12/2016 Σηµ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 372.242  5.882  26.661  3.720 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 149.232  0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33 0  1.218  0  0 
 
Θ. Σηµαντικές  συναλλαγές   που  καταρτίσθηκαν   µεταξύ   της   Εταιρείας  και 
συνδεδεµένων προσώπων 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που διενεργήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, 
έχουν ως ακολούθως: 
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Συνδεδεµένα Μέρη 

Έσοδα 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα 

  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0   93 148 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 49   34 33 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0   0 160 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 0 0   1 0 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0   2 9 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 59 0   0 112 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0 0   0 55 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 0   126 0 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 218   0 634 
ΑΧΟΝ ΑΧΕ 0 0   4 9 
ΣΟΝΑΚ ΑΕ 0 0   0 374 
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0   1 0 
ΑΧΟΝ PROPERTY A.E. 0 0   13 0 
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. (νυν ΧΑΝΑΡ Α.Ε.) 0 0   1.945 0 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 0 0   637 0 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 0 0   1.035 0 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 0 0   9 83 
ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 0   698 0 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 1 0   13 1.044 
ΛΗΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 0 0   25 0 

ΣΥΝΟΛΟ 60 267   4.779 2.660 
 
Ι. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 
Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε (ποσό σε ευρώ) € 17.456.328,00 και 
διαιρείται σε 21.820.410 µετοχές, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 0,80 εκάστη. Οι 
µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
στην κατηγορία Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα 
µε το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. 
Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της και 
ειδικότερα: 
§ Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 
Εταιρείας. Αυτά υπολογίζονται κατ' ελάχιστον ίσο µε το 35% των καθαρών κερδών µετά 
φόρων µετ' από αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού. Το ποσό αυτό διανέµεται από την 
Εταιρεία ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος  ο οποίος αναφέρεται στο 
τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού 
δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός 2 µηνών από την 
ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής του µερίσµατος ανακοινώνεται µέσω του 
Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 
Δηµόσιο µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο 
ενέκρινε τη διανοµή η Γενική Συνέλευση. 

§ Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης 
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 

§ Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε 
µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. 
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§ Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των 
ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

§ Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης σύµφωνα µε το Καταστατικό της. 

Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 
κατέχουν. 
 
Κ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ 
του καταστατικού της περιορισµοί στην µεταβίβασή τους. 
 
Λ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 
11 του Ν. 3556/2007 
Οι µέτοχοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό του 
µετοχικού κεφαλαίου µεγαλύτερο από το 5% κατά την 31/12/2017 είναι οι εξής: 
 

• Θωµάς Λιακουνάκος: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 1,0628% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και 
φυσικών προσώπων 67,4563% 

• ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 47,6200% 
επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 8,3114% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου. 

• CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited: άµεσο ποσοστό 
συµµετοχής 9,3949% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• SONAK A.E.B.E.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8104% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου. 

 
Σηµειώνεται ότι µεταγενέστερα των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων έχουν επέλθει 
οι κάτωθι µεταβολές επί των ανωτέρω µετοχικών δικαιωµάτων: 

• Η εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης, του Ν. 4307/2014, και ως εκ τούτου τα δικαιώµατα ψήφου των 
κατεχόµενων από αυτήν µετοχών ασκούνται από τον οριζόµενο Ειδικό Διαχειριστή ή 
οποιονδήποτε πληρεξούσιο αυτού. Ως αποτέλεσµα αυτής της αλλαγής, ο κ. Θωµάς 
Λιακουνάκος κατέχει άµεσα ποσοστό συµµετοχής 1,0628% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και 
φυσικών προσώπων 19,8363%. 

• Το ποσοστό συµµετοχής της CQS Convertible and Quantitative Strategies Master 
Fund Limited µεταβιβάστηκε στην HEALTHCARE INVESTORS (Greece) ΙΙΙ L.L.C. µε 
αποτέλεσµα το έµµεσο ποσοστό του επενδυτικού κεφαλαίου Farallon Capital 
Management να ανέρχεται συνολικά σε 17,7063% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

 
Μ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
Δεν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
Ν. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
Τέτοιοι περιορισµοί δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ούτε προκύπτουν από σύµβαση 
µετόχων που να έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας.  
 
Ξ. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των 
δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 
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Ο. Κανόνες     διορισµού    και    αντικατάστασης     µελών    Δ.Σ.   και    τροποποίησης 
Καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την 
αντικατάσταση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα 
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Π. Αρµοδιότητα  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  ή ορισµένων µελών του για την 
έκδοση νέων µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών 
Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχεία β & γ του Κ.Ν. 2190/1920 και 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφαση που λαµβάνεται 
µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή το 
Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη 
Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή µπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η Εταιρεία έχει 
εκδώσει οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο σε µετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης 
του δικαιώµατος µετατροπής από πλευράς οµολογιούχων δανειστών, η έκδοση νέων 
µετοχών γίνεται σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία.  
Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς 
µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος 
βάσει του Νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, αν οι 
δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των 
µετοχών στους δικαιούχους. 
 
Ρ. Σηµαντικές   συµφωνίες   που   τίθενται   σε   ισχύ,  τροποποιούνται   ή   λήγουν   
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
Δεν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 
 
Σ. Συµφωνίες  µε  µέλη  του  Διοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 
οι οποίες  προβλέπουν  αποζηµίωση  σε  περίπτωση  παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιµο   λόγο   ή   τερµατισµό   της  θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας 
πρότασης 
Δεν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή µε το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής 
τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3873/2010) 

 

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που 
ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού. Η εταιρική 
διακυβέρνηση διέπει τη σχέση µεταξύ των µετόχων, διοικητικών συµβούλων και της 
διευθυντικής οµάδας µίας εταιρείας. 
 
Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 αρ. 2 παρ. 2, το Διοικητικό Συµβούλιο της EUROMEDICA 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), δηλώνει τα 
παρακάτω:  
 
Α. Εφαρµοζόµενος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
1. Εφαρµοζόµενος Κώδικας και Τόπος διάθεσής του 
Η Εταιρεία µε την από 1Θ/31.01.2011 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
αποφάσισε αυτοβούλως να υιοθετήσει, και έκτοτε εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που καταρτίστηκε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το επενδυτικό κοινό 
µπορεί να έχει πρόσβαση στο κείµενο του κώδικα από την σχετική ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς επίσης και από τον ιστοχώρο του ΣΕΒ 
(www.sev.org.gr). Η Εταιρεία πρόκειται να το αναρτήσει στον ιστότοπο της Εταιρείας 
www.euromedica.gr. 
 
2 Γενική Περιγραφή Εφαρµοζόµενου Κώδικα 
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαµβάνει τις κάτωθι έντεκα (11) γενικές αρχές:  
(i) Ρόλος και αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου  
(ii) Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου  
(iii) Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου  
(iv) Καθήκοντα και Συµπεριφορά µελών του Διοικητικού Συµβουλίου  
(v) Ανάδειξη υποψηφίων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου  
(vi) Λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου  
(vii) Αξιολόγηση του Διοικητικού Συµβουλίου  
(viii) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  
(ix) Επίπεδο και Διάρθρωση των αµοιβών  
(x) Επικοινωνία µε τους µετόχους  
(xi) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
Οι Γενικές Αρχές περιλαµβάνουν τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές επί των ανωτέρω 
αναφερόµενων ζητηµάτων, οι οποίες εξειδικεύονται από τις ειδικές πρακτικές για εισηγµένες 
εταιρίες, όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα. 
 
Β. Αποκλίσεις από εφαρµοζόµενο Κώδικα και ειδικές πρακτικές της Εταιρείας 
Η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόσο στην αρχική όσο και στην 
αναθεωρηµένη έκδοσή του, σε σχέση µε τον οποίο έχει εισαγάγει περιορισµένες αποκλίσεις 
και ειδικές πρακτικές, όπως αυτές αναλυτικώς αναφέρονται στη συνέχεια. Άλλωστε, 
δεδοµένου ότι η Εταιρεία κατά το έτος 2013 δεν συµπεριελήφθη στους δείκτες FTSE/ATHEX 
20 και FTSE/ATHEX Mid 40, προέβη στην µερική χρήση των δυνατοτήτων απόκλισης από 
τις διατάξεις του ΚΕΔ, όπως αυτές οι δυνατότητες προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
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Για την βέλτιστη δυνατή κατανόηση των αποκλίσεων που εισάγονται, το παρόν κείµενο 
ακολουθεί τη σειρά και αρίθµηση, των ειδικών πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα 
Διακυβέρνησης (Οκτώβριος 2013):  
 
Μέρος Α’ - Το Δ.Σ. και τα µέλη του 
1. Ρόλος και αρµοδιότητες του Δ.Σ. 
1.2  Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου. Οι δικαιολογητικοί λόγοι παρατίθενται κατωτέρω, υπό στοιχείο 5.4 
της παρούσας δήλωσης. 
 
3. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 
3.1 Ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του Προέδρου από εκείνες του Διευθύνοντος 
Συµβούλου διατυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος 
βρίσκεται υπό επικαιροποίηση. Η Εταιρεία έχει διορίσει έναν Διευθύνοντα Σύµβουλο, µε 
διακριτές αρµοδιότητες από εκείνες του Προέδρου.  
3.3  Η Εταιρεία δεν έχει διορίσει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα 
ανεξάρτητα µέλη του, παρότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό µέλος. Ο διορισµός 
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου θα οδηγούσε αναγκαία σε αύξηση των µελών του Δ.Σ., η οποία 
δεν κρίνεται επί του παρόντος σκόπιµη ή παρέχουσα περισσότερα εχέγγυα αποδοτικότερης 
λειτουργίας της Εταιρείας, ενόψει όσων αναφέρθηκαν παραπάνω (υπό 2.1).  
3.4 Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
η παρούσα ειδική Πρακτική. 
 
5. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του Δ.Σ. 
5.1 Τα µέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγονται για τριετή (3) θητεία, κατά πλήρη 
εναρµόνιση µε την προτεινόµενη από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης µέγιστη 
τετραετή (4) θητεία. Κατά τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η τακτική ανανέωση της προς αυτά 
εντολής της Γενικής Συνέλευσης. 
5.4 Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας, η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει Επιτροπή Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.  
Η απόκλιση αυτή οφείλεται αφενός στη µετοχική σύνθεση της Εταιρείας και αφετέρου στη 
σηµαντική επιβάρυνση που θα σήµαινε η σύσταση µίας τέτοιας επιτροπής για τα 
περιορισµένα σε αριθµό στελέχη της Εταιρείας, χωρίς παράλληλη παροχή περισσότερων 
εχεγγύων αποδοτικότερης λειτουργίας της Εταιρείας. 
5.5 έως και 5.8 Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι παρούσες ειδικές 
Πρακτικές.  
 
6. Λειτουργία του Δ.Σ. 
6.1 Η Εταιρεία δεν υιοθετεί την πρακτική σύνταξης ετήσιου ηµερολογίου συνεδριάσεων 
και δωδεκάµηνου προγράµµατος δράσης του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στον Κώδικα.  
Η παραπάνω απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι εκ της φύσεως των υπηρεσιών της 
Εταιρείας, το Διοικητικό της Συµβούλιο αναγκάζεται συχνά να λάβει αποφάσεις επί έκτακτων 
ζητηµάτων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Άλλωστε, η 
σύνταξη εκ των προτέρων προγράµµατος ενδέχεται να στερήσει από το Δ.Σ. την ευελιξία, 
την οποία αυτό διαθέτει.  
6.2 Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν υιοθετεί τον ορισµό εταιρικού Γραµµατέα διότι 
κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συντονιστικού προσώπου µεταξύ του Προέδρου, 
των µελών του Δ.Σ. και των επιτροπών. Η επιµέλεια του συντονισµού, της ενηµέρωσης και 
οργάνωσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των συνελεύσεων της Εταιρείας γίνεται από τις 
οικονοµικές υπηρεσίες της Εταιρείας, εποπτεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος 
Συµβούλου.  
6.3 Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται εταιρικός γραµµατέας δεν µπορεί να εφαρµοστεί η 
παρούσα ειδική Πρακτική. 
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7. Αξιολόγηση του Δ.Σ. 
7.1 Έως τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης, η Εταιρεία δεν έχει καταλήξει στην επιλογή 
κάποιας συγκεκριµένης συλλογικής διαδικασίας για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του Διοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του. 
 
Μέρος Β’ - Εσωτερικός έλεγχος 
Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
1.2 Η Εταιρεία έχει συστήσει τριµελή επιτροπή ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 17 του νόµου 3693/2008, οι αρµοδιότητες της οποίας επεκτείνονται και στην 
εξέταση του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας. Η επιτροπή αποτελείται 
από δύο µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, το οποίο προεδρεύει 
της Επιτροπής.  Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου αποκλίνει από την προτεινόµενη 
Πρακτική ως προς την σύνθεσή της από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη κατά πλειοψηφία, 
προκειµένου να επιτευχθεί, µέσω των προσώπων που αποτελούν την επιτροπή, η 
απαιτούµενη τεχνογνωσία για την επαρκή λειτουργία αυτής.  Ωστόσο, η Εταιρεία εξετάζει 
το ενδεχόµενο να προσαρµοστεί µε την προτεινόµενη Πρακτική στην επόµενη εκλογή των 
µελών της.  
Η Εταιρεία για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών της έχει συστήσει 
µονάδα εσωτερικού ελέγχου («Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου»), που έχει διορισθεί για τον 
σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3016/2002. 
 
Μέρος Γ’ – Αµοιβές 
1.4 Δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού Αµοιβών των 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 5.4 της 
παρούσας, η οποία να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών 
του Δ.Σ.. 
1.6 Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Αµοιβών για τους λόγους που αναφέρονται 
στην παρ. 5.4 της παρούσας. 
1.7 έως και 1.9. Δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και 
Καθορισµού Αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εφαρµοστούν 
οι παρούσες ειδικές Πρακτικές. 
1.11 Η έκθεση αµοιβών του Δ.Σ. δεν έχει δηµοσιευθεί στην παρούσα Δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, δεδοµένου ότι η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ΚΕΔ έχει 
αναβληθεί.  
 
Γ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία πλέον των 
διατάξεων του νόµου. 
Πέραν των διατάξεων του νόµου η Εταιρεία εφαρµόζει τις κάτωθι εταιρικές πρακτικές: 
1. Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η τριετής θητεία µελών Διοικητικού 
Συµβουλίου µε ανώτατη επιτρεπόµενη παράταση µέχρι την Γενική Συνέλευση που έπεται 
του έτους λήξης της θητείας τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εµµέσως η συχνή 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας των µελών από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ανά τακτά 
διαστήµατα δύναται να ανανεώσει την εντολή της προς τα αποδοτικά µέλη του Δ.Σ. και να 
άρει αυτή ως προς τα µέλη, τα οποία δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 
Δ. Περιγραφή των Συστηµάτων Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της 
Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει συγκεκριµένη διαδικασία για την σύνταξη των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων και εταιρικών) και της Οικονοµικής 
Έκθεσης. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί σε όλες τις µονάδες της (υποκαταστήµατα) ενιαίο 
λογισµικό, µε αποτέλεσµα να καθίσταται εφικτή η αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση των 
στοιχείων που καταχωρεί κάθε µονάδα. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου 
χρησιµοποιούν στο front office ενιαίο λογισµικό, η χρήση του οποίου, σε συνδυασµό µε 
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χρήση διαφορετικών λογισµικών στο back office, καθιστά µερικώς εφικτή την 
αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση των στοιχείων που καταχωρεί κάθε εταιρεία του Οµίλου. 
Άλλωστε η Εταιρεία προβαίνει κατ’ επανάληψη και ενδελεχώς στην διασταύρωση των 
καταχωρούµενων στοιχείων και τον έλεγχο των προς απαλοιφή δεδοµένων (ενδοοµιλικές 
συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις κ.λπ.). Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδίδονται οι 
οικονοµικές καταστάσεις και οι πληροφοριακοί πίνακες που περιλαµβάνονται στην 
Οικονοµική Έκθεση. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών, η Οικονοµική 
Έκθεση που περιλαµβάνει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παραδίδεται στο Διοικητικό 
Συµβούλιο προς έγκριση. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει συστήσει αφενός την Επιτροπή Ελέγχου και αφετέρου 
την Επιτροπή Συµµόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, στις οποίες έχει ανατεθεί η ορθή 
λειτουργία του συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών που εφαρµόζει η Εταιρεία σε σχέση µε τη 
διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και της Οικονοµικής Έκθεσης είναι: 
• Επιλογή πεπειραµένων στελεχών, µε σαφώς διαχωρισµένους ρόλους και περιοχές 
ευθύνης.  
Ως προς τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι: 
• Εκπόνηση και επικαιροποίηση µοντέλου διαδικασιών σχετικών µε την έκδοση των 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων.  
• Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών.  
• Υιοθέτηση δικλείδων σχετικών µε την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων πληροφοριακών 
συστηµάτων.  
• Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών µε τη Διοίκηση και την 
Επιτροπή Ελέγχου.  
• Πραγµατοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σηµαντικών 
εκτιµήσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.  
• Εκπόνηση ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις εταιρείες του Οµίλου και κεντρική 
διαχείρισή του. 
Ως προς την Διαχείριση Κινδύνων είναι: 
• Επεξεργασία µοντέλων διαχείρισης κινδύνων και τεκµηρίωση της εφαρµογής της. 
 
Ε. Πληροφοριακά Στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 στ. (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της 
Οδηγίας 2004/25/ΕΚ   
(γ) Οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στην Εταιρεία (συµπεριλαµβανοµένων 
εµµέσων συµµετοχών µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την 
έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, και των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/07, 
την 31/12/2013, ήτοι οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 
5% του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας είναι οι κάτωθι: 
 

• Θωµάς Λιακουνάκος: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 1,0628% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και 
φυσικών προσώπων 67,4563% 

• ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 47,6200% 
επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 8,3115% επί 
του µετοχικού κεφαλαίου. 

• CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited: άµεσο ποσοστό 
συµµετοχής 9,3949% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• SONAK A.E.B.E.: άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8104% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου. 
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Μεταγενέστερα των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων έχουν επέλθει οι κάτωθι 
µεταβολές επί των ανωτέρω µετοχικών δικαιωµάτων: 
 

• Η εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης, του Ν. 4307/2014, και ως εκ τούτου τα δικαιώµατα ψήφου των 
κατεχόµενων από αυτήν µετοχών ασκούνται από τον οριζόµενο Ειδικό Διαχειριστή ή 
οποιονδήποτε πληρεξούσιο αυτού. Ως αποτέλεσµα αυτής της αλλαγής, ο κ. Θωµάς 
Λιακουνάκος κατέχει άµεσα ποσοστό συµµετοχής 1,0628% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και 
φυσικών προσώπων 19,8363%. 

• Το ποσοστό συµµετοχής της CQS Convertible and Quantitative Strategies Master 
Fund Limited µεταβιβάστηκε στην HEALTHCARE INVESTORS (Greece) ΙΙΙ L.L.C. µε 
αποτέλεσµα το έµµεσο ποσοστό του επενδυτικού κεφαλαίου Farallon Capital 
Management να ανέρχεται συνολικά σε 17,7063% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

 
(δ) Δεν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 
δικαιώµατα ελέγχου. 
(στ) Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου 
(η) Το καταστατικό της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 
µετά τον ν. 3604/2007 προβλέπει για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του 
Δ.Σ. τα εξής: 
(i) Το Διοικητικό Συµβούλιο, µετά την, από την Γενική Συνέλευση, εκλογή του, εκλέγει κατά 
την πρώτη Συνεδρίαση αυτού, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως δύο 
Διευθύνοντες ή Εντεταλµένους Συµβούλους.  
(ii) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος 
και τούτον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ένα άλλο µέλος του Διοικητικού 
Συµβουλίου που διορίζεται απ’ αυτό.  
(iii) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλος, είναι πάντοτε 
επανεκλέξιµοι. 
(iv) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χηρέψει θέση 
Συµβούλου, τα εναποµείναντα µέλη, µπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να 
εκλέξουν, στην αµέσως προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, τον 
αντικαταστάτη του, η θητεία του οποίου λήγει την αντίστοιχη ηµέρα που έληγε η θητεία του 
Συµβούλου που αντικατέστησε. Ο διορισµός αυτός ανακοινώνεται στην αµέσως επόµενη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, η οποία µπορεί να αποφασίσει την 
αντικατάσταση του κατά τα ανωτέρω εκλεγέντος συµβούλου. Οι πράξεις του προσωρινού 
αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο, είναι έγκυρες, κι αν ακόµη η 
Γενική Συνέλευση προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού Συµβούλου.  
(v) Στην παραπάνω περίπτωση, τα εναποµείναντα µέλη µπορούν, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 3 του Ν. 3016/2002, αντί να προβούν στην αντικατάσταση του 
συµβούλου, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την 
αντικατάσταση, εφόσον όµως ο αριθµός των εναποµεινάντων συµβούλων υπερβαίνει το ½ 
των µελών όπως είχαν πριν την αποχώρηση και τα εναποµένοντα µέλη είναι τουλάχιστον 
τρία. 
 
(θ) Το Καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ότι: 
(i) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1.α και το άρθρο 6.α παρ. 2.β (εδ. β) του Καταστατικού, 
κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό 
Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αποφασίζει µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του 
συνόλου των µελών του: (α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εξ ολοκλήρου ή 
τµηµατικά, µε έκδοση νέων µετοχών και (β) την έκδοση οµολογιακού δανείου µε 
µετατρέψιµες οµολογίες σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό της 
αύξησης ή του οµολογιακού δανείου αντιστοίχως, δε µπορεί να υπερβεί το ποσό του 
µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού 
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Συµβουλίου µπορούν να εκχωρούνται σε αυτό και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του 
κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκαν στο Διοικητικό 
Συµβούλιο οι εν λόγω εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 
ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
(5) έτη για κάθε ανανέωση.  
(ii) Σύµφωνα µε το άρθρο 6.α παρ. 1 του Καταστατικού, η έκδοση οµολογιακού δανείου µε 
απλές ή ανταλλάξιµες οµολογίες µπορεί να αποφασιστεί είτε (α) µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης η οποία λαµβάνεται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 
1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, είτε (β) µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6.α παρ. 2.α, 2.β, η έκδοση οµολογιακού δανείου µε 
το οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών τους σε 
µετοχές της Εταιρείας, πραγµατοποιείται και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
λαµβανοµένης µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 2 και 24 παρ. 
2 του καταστατικού.  
(iii) Κατ’ εξαίρεση απαιτείται πάντοτε η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα 
µε τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του 
καταστατικού, όταν τα αποθεµατικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. 
(iv) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 
οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής 
συνελεύσεως των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών η ονοµαστική αξία των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο 1/10 του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  και µε τους ειδικότερους όρους και 
διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει 
αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.  
 
ΣΤ. Πληροφοριακά Στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων και τις βασικές εξουσίες της / Περιγραφή των δικαιωµάτων των 
µετόχων και τρόπος άσκησής τους 
(1) Θεσµικό Πλαίσιο 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται ν’ 
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτής που λαµβάνονται σύµφωνα 
µε το νόµο, δεσµεύουν και τους απουσιάζοντες και τους διαφωνούντες µετόχους. Η 
σύγκληση, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 
γίνεται σε απόλυτη συµφωνία µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 εφαρµόζονται 
επιπλέον οι διατάξεις του ν. 3884/2010.  
(2) Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι η µόνη αρµόδια για ν’ αποφασίζει για:  
α) Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,   
β) Την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση αύξησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.1 του Καταστατικού, όπως αναφέρεται παραπάνω υπό Ε(θ)(i) 
της παρούσας, όπως και την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόµων),   
γ) Την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών,  
δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,  
ε) Τη διάθεση των καθαρών κερδών,  
στ) Την έκδοση δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές (εκτός από την περίπτωση 
του άρθρου 6α παρ. 2β του καταστατικού),  
ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
εταιρείας.  
η) Το διορισµό των εκκαθαριστών,  
θ) Κάθε άλλο θέµα που ορίζεται από το νόµο ή το καταστατικό. 
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(3) Σύγκληση 
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 
Η Εταιρεία µεριµνά για την έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρείας, 
τηρώντας τις προβλεπόµενες από το Νόµο δηµοσιεύσεις στον τύπο σχετικά µε τη σύγκληση 
της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο, την Πρόσκληση της 
Γενική Συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων, ο τρόπος αντιπροσώπευσης των 
µετόχων, οι προθεσµίες και ο τρόπος άσκησης των δικαιωµάτων τους. 
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνέρχεται τακτικά µεν µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση 
και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο 
το Διοικητικό Συµβούλιο. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας είτε µετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, είτε µετά από αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας.  
(4) Συµµετοχή Μετόχων – Λήψη αποφάσεων 
Κάθε µέτοχος µπορεί να συµµετάσχει στη Γενική Συνέλευση ανεξαρτήτως των µετοχών, τις 
οποίες έχει στην κυριότητά του. Κατά την παράστασή του στη Γενική Συνέλευση έκαστος 
µέτοχος µπορεί να θέτει ερωτήσεις ή να διατυπώνει απόψεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. Η συµµετοχή δια αντιπροσώπων είναι δυνατή.  
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που 
εκπροσωπούν, το ένα πέµπτο 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόµο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 
23 παρ. 2 του καταστατικού), για τις οποίες απαιτείται αυξηµένη (εξαιρετική) απαρτία. Όταν 
δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τη χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης. Κατά την επαναληπτική 
συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου κι αν εκπροσωπείται.  
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
που εκπροσωπούνται σ’ αυτή, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικώς στο νόµο και 
το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού), για τις οποίες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία.  
Κατά τη συνεδρίαση προΐσταται ο εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος, ο οποίος 
επικουρείται από γραµµατέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέας της συνέλευσης. Με αίτηση 
οποιουδήποτε µετόχου, χορηγούνται σε αυτόν επικυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών.  
 
(5) Δικαιώµατα Μετόχων 
Οι µέτοχοι της εταιρείας έχουν τα δικαιώµατα που τους παρέχονται από το νόµο και το 
καταστατικό της Εταιρείας. Ενδεικτικώς οι µέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα:  
(α) Δέκα (10) ηµέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να 
πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις 
σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.  
(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο Δικαστήριο της εταιρείας, τη 
διεξαγωγή ελέγχου στην εταιρεία.  
(γ) Οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τον 
έλεγχο της εταιρείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 732 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονοµίας, στην περίπτωση που από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 
πιστευτό ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.  
(δ) Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου, προς την Εταιρεία, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες από την 
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Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την τελευταία 
διετία (2ετία) για οποιαδήποτε αιτία, σε Συµβούλους ή Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και 
κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω πρόσωπα από  οποιαδήποτε αιτία η σύµβαση της εταιρείας 
µ’ αυτούς.  
(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση  τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 
Εταιρείας, στο µέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιµες, για την πραγµατική εκτίµηση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  
(στ) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πριν από πέντε (5) 
πλήρεις ηµέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο να παρέχει 
σε αυτούς πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της εταιρείας.  
(ζ) Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται 
να αναβάλει για µια (1) φορά τη λήψη απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
για την ηµέρα που θα ζητήσουν οι αιτούµενοι την αναβολή.  
(η) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση σε κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
λαµβάνεται µε ονοµαστική κλήση.  
(θ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου, µπορούν να ζητήσουν µε αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συµβουλίου, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, µέσα σε σαράντα πέντε (45) 
ηµέρες από την ηµέρα της επίδοσης της αίτησής τους, µε θέµατα που αναφέρονται σχετικά 
στην αίτησή τους.  
(ι) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 
διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα. 
 
Ζ. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. και τυχόν άλλων διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και επιτροπών της Εταιρείας 
Ζ.1 Διοικητικό Συµβούλιο 
1. Θεσµικό Πλαίσιο 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας. Ο ρόλος του 
Δ.Σ. και των µελών του προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Γ’, άρθρα 9-16 του ισχύοντος 
καταστατικού της Εταιρείας και στο Κεφάλαιο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ-
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας, ο οποίος αυτή τη στιγµή 
βρίσκεται υπό επικαιροποίηση. 
 
2. Συνεδριάσεις 
Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και τουλάχιστον 3 
φορές µηνιαίως, για να ενηµερωθεί, εξετάσει και λάβει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που 
είναι στην δικαιοδοσία του σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας και τον Εσωτερικό 
Κανονισµό λειτουργίας. Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2017 το Δ.Σ. στο σύνολο των 
συνεδριάσεων υπήρξε απαρτία. 
 
3. Αρµοδιότητες 
Οι κύριες, µη εκχωρηθείσες αρµοδιότητες του Δ.Σ. περιλαµβάνουν ενδεικτικώς:  
- την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της 
Εταιρείας, µε τη συνδροµή της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασµού, 
- την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, 
- τον διορισµό και/ή παύση των υπηρεσιών των εκτελεστικών Συµβούλων, 
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- τον έλεγχο και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
- την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων µε την συνδροµή της επιτροπής ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 
- την έγκριση σηµαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών, που εκφεύγουν της συνήθους 
δραστηριότητας της Εταιρείας 
- την λήψη απόφασης και την υλοποίηση συγχωνεύσεων, εξαγορών και διαθέσεων 
σηµαντικού µέρους του ενεργητικού, 
- τον έλεγχο, την διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων και την 
αντιµετώπιση πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ της Εταιρείας, της διοίκησης της 
και των κύριων µετόχων της, 
- την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης , 
- την λήψη αποφάσεων για ανάθεση εξουσιών και καθηκόντων σε στελέχη. 
 
4. Ευθύνη Μελών 
Το Δ.Σ. λειτουργεί µε συλλογική ευθύνη χωρίς τα µέλη του να διαχωρίζουν τις ευθύνες τους 
έναντι άλλων και όλα ανεξαιρέτως τα µέλη ασκούν τα καθήκοντα τους ανεξάρτητα και µε 
αµερόληπτη κρίση. Κάθε µέλος αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του ώστε να ασκεί τα καθήκοντα του µε την ανάλογη επίδοση. Το Δ.Σ. 
λαµβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση ώστε να εκτελεί 
αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του ιδιαίτερα σχετικά µε γεγονότα που επηρεάζουν τις 
προοπτικές και την οικονοµική θέση της Εταιρείας. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
αποφεύγουν την ανάληψη σοβαρών εξωτερικών επαγγελµατικών δεσµεύσεων. Εκ των 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ουδέν µέλος συµµετέχει στο Δ.Σ. ή την διοίκηση άλλης 
εταιρείας πλην εταιρειών, οι οποίες συνδέονται µε την Εταιρεία, πλην του κ. Ιωάννη 
Σωσσίδη, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει και έχει γίνει αποδεκτή η συµµετοχή του στη διοίκηση 
µη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή/και εταιρειών, των οποίων όµως ο καταστατικός σκοπός 
και η λειτουργική δραστηριότητα είναι εντελώς διαφορετικά από το σκοπό και τη 
δραστηριότητα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. 
 
5. Σύνθεση 
Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την 31/12/2017 είχε ως ακολούθως: 
 
- Νικόλαος Λιακουνάκος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος  
- Θεόδωρος Τάλαρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος  
- Σπυρίδων Κοτρώτσιος, Διευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος 
- Βασιλική Σταµατάκη, Εκτελεστικό µέλος 
- Μελανθία Καναβάκη, Μη εκτελεστικό µέλος 
- Ιωάννης. Σωσσίδης, Μη εκτελεστικό µέλος 
- Κωνσταντίνος Λεόντιος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος   
- Μαρία Κοντοµού, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
Εντός της τρέχουσας χρήσης 2017, η Εταιρεία προχώρησε στην αντικατάσταση του 
αποθανόντος κ. Τσιµπικάκη Βασίλειου µε τον κ. Ταλάρη Θεόδωρο. Η σύνθεση του Δ.Σ. 
συνάδει πλήρως µε τις προβλέψεις του νόµου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης 
εισηγµένων εταιρειών, σύµφωνα µε τον οποίο το Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον 
κατά το 1/3 από µη εκτελεστικά µέλη και να συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα 
µη εκτελεστικά µέλη. Η ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών µελών από την διεύθυνση 
καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που θέτουν οι προβλέψεις του ν. 3016/2002 και του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ. 
 
Στις 14/05/2019 το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, κατόπιν αιτήµατος της 25/04/2019 µετόχων µειοψηφίας, µε 
θέµα την Ανάκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέου. Το εν 
λόγω αίτηµα το αιτήθηκαν µέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό 17,5243% επί του 
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για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριµένα οι µέτοχοι HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE) LLC και HEALTHCARE INVESTORS III (GREECE) LLC. 
 
Η εξ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/06/2019 αποφάσισε την ανάκληση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του κάτωθι Διοικητικού Συµβουλίου. 
 

- Γεώργιος Μήτραινας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
- Στέφανος Ξενάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Γεώργιος Δηµάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Δαµιανός Βαρέλης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 
6. Θητεία 
Το Διοικητικό Συµβούλιο κατά την 31.12.2017 διαµορφώθηκε ως έχει µε την απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της 08/09/2017, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ µε διετή θητεία εως 
την 07/09/2019 δυνάµενη να παραταθεί, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, έως ην 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η οποία αναµένεται 
να συνέλθει εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2018. 
 
Ζ.2 Επιτροπές του Δ.Σ. 
Η Εταιρεία εναρµονιζόµενη µε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης συνέστησε επιτροπές 
εκ των µελών του Δ.Σ. για την προαγωγή των εταιρικών της λειτουργιών. 
 
Ήδη µε απόφαση της από 24/7/2013 η Εταιρεία συνέστησε τριµελή Επιτροπή Ελέγχου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου 3693/2008 στην οποία δόθηκαν και 
αρµοδιότητες διαχείρισης κινδύνων. 
 
Επίσης η Εταιρεία συνέστησε, µε απόφαση της από 24/7/2013 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, δυνάµει της υπ’ αριθµόν 1Θ/31.01.2011 απόφασης του Διοικητικού της 
Συµβουλίου, Επιτροπή Συµµόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, µε κύριο έργο τον έλεγχο 
της συµµόρφωσης της Εταιρείας προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τη 
διαχείριση των επιχειρηµατικών και λοιπών κινδύνων που αναφύονται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών της. Κάτωθι παρατίθενται η σύνθεση, οι όροι λειτουργίας του έργου και οι 
αρµοδιότητες των ως άνω επιτροπών. 
 
(1) Επιτροπή Ελέγχου  
Η Επιτροπή κατά την 31/12/2017 απαρτίζονταν από 1 ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και 
2 µη εκτελεστικά µέλη. H σύνθεση της Επιτροπής κατά το έτος 2017 είχε ως ακολούθως: 

- Κωνσταντίνος Λεόντιος, Πρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Μελανθία Καναβάκη, µη εκτελεστικό µέλος 
- Ιωάννης Σωσσίδης, µη εκτελεστικό µέλος  

 
Κατά την µεταγενέστερη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η 
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σήµερα έχει ως ακολούθως: 

- Στέφανος Ξενάκης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Γεώργιος Δηµάκης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
- Δαµιανός Βαρέλης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  

 
Το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει στην Επιτροπή Ελέγχου τις κάτωθι εξουσίες: 
- την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
- την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή της 
Εταιρείας και την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου που αυτός καταρτίζει, 
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- την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 
- την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή 
ή το ελεγκτικό γραφείο 
- την υποβολή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. σχετικά µε τον διορισµό ή τερµατισµό των 
υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών όπως και την αµοιβή τους, 
- την επίβλεψη των εισηγήσεων του Οικονοµικού Διευθυντή στο Δ.Σ. για το θέµα των 
ακολουθούµενων λογιστικών αρχών και την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας µε 
συνδεδεµένα πρόσωπα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της 
συνήθους εµπορικής πρακτικής, 
- τη λήψη αναφορών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για κάθε θέµα που 
έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς και την 
έκθεση για τυχόν αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, για τυχόν 
αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη 
σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Ζ.3 Αξιολόγηση της επίδοσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του 
Η Εταιρεία προβαίνει  ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του Δ.Σ. και των 
επιτροπών του. Η διαδικασία αξιολόγησης στηρίζεται στην εκτίµηση της ορθής εκτέλεσης 
των αρµοδιοτήτων µε τις οποίες έχει επιφορτιστεί η κάθε µία επιτροπή. Στην διαδικασία 
προΐσταται  ο Πρόεδρος και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συζητούνται από το Δ.Σ. και 
επιµέλεια του Προέδρου είναι να λαµβάνει µέτρα για τις διαπιστούµενες αδυναµίες της 
διοίκησης. Αντίστοιχα, το Δ.Σ. αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου, διαδικασία στην οποία 
προΐσταται µη εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. Τέλος, τα µη εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. 
συνέρχονται µία φορά ετησίως χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών προκειµένου να 
αξιολογείται η επίδοση των τελευταίων. Κατά περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να αναθέτει 
επ’ αµοιβή την αξιολόγηση των Επιτροπών καθώς και του ιδίου του Δ.Σ. σε τρίτους 
ειδικευµένους εµπειρογνώµονες. 
 
Ζ.4 Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
Η Εταιρεία προκειµένου να ενισχύσει το αίσθηµα ασφάλειας των µετόχων µειοψηφίας της 
εξετάζει τακτικά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών 
που έχει θέσει µε σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας, και της αποδοτικότητας 
των εταιρικών εργασιών, της αξιοπιστίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την 
συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Το Δ.Σ. µε την βοήθεια της 
Επιτροπής Ελέγχου έχει επιθεωρήσει τα συστήµατα ελέγχου περιλαµβανοµένων των 
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων και των συστηµάτων συµµόρφωσης και 
διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας καθώς και 
τις διαδικασίες  επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Η Εταιρεία διατηρεί Τµήµα Εσωτερικού 
Ελέγχου.  
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020 

Γεώργιος Σ. Μήτραινας 

 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 524891 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνων Σύµβουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Eνοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Αδυναμία έκφρασης γνώμης 

 
 
Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τις συνημμένες  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από 
την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις  ενοποιημένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Δεν εκφράζουμε γνώμη επί των συνημμένων  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου 
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Εξαιτίας της 
σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για αδυναμία 
έκφρασης γνώμης” δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για 
τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. 
 
Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης 

 

1. Στη μητρική εταιρεία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»         
έχει ήδη χορηγηθεί από την 9η Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Ελέγχου με αδυναμία έκφρασης γνώμης για 
τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας στις 6 
Δεκεμβρίου 2019. Κατά συνέπεια δεν κατέστη εφικτό να εκφέρουμε γνώμη σχετικά με την ακρίβεια των 
στοιχείων που προήλθαν από την μητρική εταιρεία και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
Ωστόσο, όπως αναλύεται στην Σημείωση 7 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων: α) Τα ίδια 
κεφάλαια της μητρικής εταιρείας και ορισμένων θυγατρικών του ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά και 
συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 (όπως αυτό αντικατέστησε το 
άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20), β) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της μητρικής και του 
ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 394,3 εκ. και 
€ 484,3 εκ. αντίστοιχα και γ) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας και του ομίλου, 
περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού € 344,1 εκ. και € 405,4 εκ. αντίστοιχα. Οι 
υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ομαλή 
συνέχιση της δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας και κατά συνέπεια και του ομίλου στο μέλλον. 
Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης μας, δεν λάβαμε επαρκή και κατάλληλη τεκμηρίωση 
(αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο) που να υποστηρίζει την παραδοχή της διοίκησης αναφορικά με το 
θέμα της συνέχισης της δραστηριότητας. 

3. Οι οικονομικές καταστάσεις 21 θυγατρικών εταιρειών, τα μεγέθη των οποίων είναι συνολικά σημαντικά 
για τον όμιλο, δεν εγκρίθηκαν από τις Διοικήσεις τους για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, 
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με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων τους που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.       

4. Δεν τέθηκε στη διάθεσή μας επιστολή Επιβεβαιώσεων της Διοίκησης για τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις  ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

 
 
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας  του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Ομίλου. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Εντούτοις, εξαιτίας των θεμάτων που περιγράφονται στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης”, δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε 
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. 
 
Είμαστε ανεξάρτητοι από τον όμιλο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται 
με τον έλεγχο των  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
1. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

 
Η αδυναμία έκφρασης γνώμης μας επί των συνημμένων  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι 
συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται 
από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
 
2. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών 

 
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες.  
 
3. Διορισμός Ελεγκτή 

 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 28/6/2013 
απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως 
ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 5 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετόχων. 
 
 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2020 

 
 

Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος Επαμεινώνδας Ν. Γκιπάλης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211 Α.Μ. ΣΟΕΛ 24051 

  
ΣΟΛ Α.Ε. ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

  Σηµείωση   1/1-
31/12/2017   1/1-

31/12/2016 
           
Πωλήσεις     150.231   152.324 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  9   (28.002)   (30.345) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης     122.229   121.979 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 10   (103.180)   (108.508) 
Μικτό κέρδος     19.049   13.471 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 11   13.343   16.315 
      32.391   29.786 
            
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12   (19.183)   (19.836) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 13   (6.875)   (2.633) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 14   (15.933)   (3.105) 
Λειτουργικά αποτελέσµατα     (9.599)   4.213 
Κόστος χρηµατοδότησης 15   (27.179)   (23.657) 
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών     (36.778)   (19.444) 
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 16   (7.194)   (2.258) 
Αποτελέσµατα προ φόρων     (43.972)   (21.702) 
Φόρος εισοδήµατος 17   (8.769)   (2.840) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων     (52.741)   (24.542) 
            
Αποδιδόµενα σε:           
     - Ιδιοκτήτες µητρικής     (50.286)   (23.564) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές     (2.455)  (978) 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων:           
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 31   (762)   0 
Αναβαλλόµενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / 
(ζηµιών)     221   0 

Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων     (541)   0 

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε 
εύλογες αξίες 

22   7.944   (559) 

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 19   12.305   0 
Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών 
εσόδων 17   (3.567)   0 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων     16.141   (559) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων     (36.600)  (25.102) 

         

Αποδιδόµενα σε:        

     - Ιδιοκτήτες µητρικής     (36.239)  (24.123) 

     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές     (360)  (978) 
            
Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)           
  Βασικά 18   (2,3828)   (1,1166) 

 
 



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

Ετήσια Ενοποιηµένη Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

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

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  43 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση   31/12/17   31/12/16 
Πάγιο ενεργητικό           
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19   263.244   301.709 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 20   711   1.096 
Υπεραξία (Goodwill)     19.041   18.737 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21   0   0 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες     3.285   2.306 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 22   11.662   5.984 

Ακίνητα για επένδυση 23   22.955   6.288 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24   6.552   885 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού     327.449  337.003 
            
Κυκλοφορούν ενεργητικό           
Αποθέµατα 25   2.003   2.084 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 26   53.897   71.432 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως     39   24 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 27   10.405   10.914 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     66.344  84.454 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     393.794  421.457 
            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
Μετοχικό κεφάλαιο 28   17.456   17.456 
Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 28   57.695   57.695 
Αποθεµατικά κεφάλαια 29   38.386   24.038 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο     (381.756)   (330.268) 
Ίδιες µετοχές     (8.379)   (8.379) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής     (276.598)  (239.457) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές     41.420  41.364 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     (235.178)  (198.094) 
            
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           
Δάνεια 30   14.892   36.263 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 31   6.833   6.207 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17   31.676   27.954 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων     5.848   6.063 
Λοιπές προβλέψεις 32   17.243   9.114 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33   1.810   1.218 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων     78.302  86.819 
            
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34   128.281   148.734 
Δάνεια 30   405.399   372.242 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις     16.990   11.755 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων     550.670  532.731 
            
Σύνολο υποχρεώσεων     628.972  619.550 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     393.794  421.457 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο

Διαφορές 
αναπρ/γής 
αξίας 

συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικό από 
έκδοση 

µετατρέψιµου 
οµολογιακού 
δανείου σε 

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικά 
 

φορολογικών 
 νόµων

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 
σε εύλογες 

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 1/1-31/12/2016 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (23.564) 0 (978) (24.542)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (559) 0 0 0 0 (559)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-
31/12/2016 µετά από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 (559) 0 (23.564) 0 (978) (25.102)

Διανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 (885) (854)
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 (2) 0 0 (3) 0 16 (2.513) 0 2.564 61

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 σύµφωνα µε 
τα Δ.Π.Χ.Α.

17.456 57.695 782 3.865 1.062 7.963 (12.123) 0 22.488 (330.268) (8.379) 41.363 (198.095)

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 (330.268) (8.379) 41.363 (198.095)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-31/12/2017 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50.286) 0 (2.455) (52.741)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 7.944 6.643 (512) 0 2.066 16.140

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-
31/12/2017 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 7.944 6.643 (50.798) 0 (389) (36.601)

Διανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.065) (1.065)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 60 0 0 (304) 0 0 243 0 (31) (31)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και συγγενείς 

0 0 0 4 0 0 1 0 0 (934) 0 1.543 614

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017 σύµφωνα µε 
τα Δ.Π.Χ.Α.

17.456 57.695 782 3.929 1.062 7.963 (12.425) 7.944 29.131 (381.756) (8.379) 41.420 (235.178)
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

  1/1-
31/12/2017   1/1-

31/12/2016 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:       
Κέρδη προ φόρων (43.972)   (22.201) 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις 13.322   14.534 
Προβλέψεις 648   (6.460) 
Ποσά επιστροφών rebate & clawback  28.002   30.345 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.545   33 
Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 8.839   0 
Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 6.145   0 
Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 1.143   132 
Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (716)   1.998 
Αποµείωση υπεραξίας 0   627 
Έσοδα συµµετοχών (80)   0 
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 822   0 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (216)   (248) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27.179   23.657 
  42.661   42.416 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 55   224 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (23.826)   (19.326) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (20)   (1.021) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (9.533)   (9.857) 
(Μείον):       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.781)   (2.499) 
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος 0   (864) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.556  9.074 
        
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:       
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων (24)   (0) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.812)   (5.998) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 211   186 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 603   120 
Τόκοι εισπραχθέντες 5   4 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.017)  (5.688) 
        
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:       
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (4.050)   678 

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  1   (1.099) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (4.049)  (421) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (509)  2.965 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 10.914   7.949 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 10.405  10.914 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 

 
 
Διοικητικό Συµβούλιο:  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ   Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ    Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ   Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας:   Μεσογείων 2-4 
   115 27 Αθήνα 
   Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:   8429/06/Β/86/50 
ΑΡ. ΓΕΜΗ:    004388201000 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:       Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.       
   Μέλος της Crowe Horwath International 
   Φωκ. Νέγρη 3,  
   11257 Αθήνα 
   Ελλάδα  
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

H 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 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.  
 
Σηµειώνεται ότι η συνηµµένη Ετήσια Οικονοµική Έκθεση δηµοσιεύθηκε µεταγενέστερα της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας δηµοσίευσης αυτής, όπως αυτή ορίζεται µε το Ν. 4449/2017, 
καθώς 

ü Υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην λήψη απαντητικής/επιβεβαιωτικής επιστολής 
από σηµαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση 
κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, και 

ü Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 
4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της 
έκθεσης ελέγχου για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την 
εξόφληση των οφειλόµενων αµοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και 
εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία 
είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη 
τους. 
 

Η Εταιρεία είχε προχωρήσει την 10/8/2018 και την 14/5/2019 σε σχετικές ανακοινώσεις 
προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν επιστολών που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 
Οι συνηµµένες ετήσιες 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 
της Εταιρείας και του Οµίλου (βλ. Σηµείωση 7).  
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2017 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 31η Δεκεµβρίου 2017.  
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Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 
χρήσεις/περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν 
µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η Εταιρεία, οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις της µε καταστατική έδρα την Ελλάδα 
τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 
2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι 
εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποχρεούνται 
βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές 
καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες στις 
οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι εταιρείες σύµφωνα µε την ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες έξω-
λογιστικές εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα Δ.Π.Χ.Α..  
 

2.3 Χρήση εκτιµήσεων 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 
της Εταιρείας να προβαίνει 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 
παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της 
Διοίκησης" στη Σηµείωση 5. 
 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η 
Δεκεµβρίου 2017 (1/1-31/12/2017) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το Διοικητικό 
Συµβούλιο την 28η Φεβρουαρίου 2020. 
 

2.5 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερµηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2017 ή µεταγενέστερα. 
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Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 
 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 
σε µη πραγµατοποιθείσες ζηµιές” 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιθείσες 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. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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 αναµένεται να έχει 
σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν 
έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

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 δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται 
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρµογή του εν λόγω 
προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές του 
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. 
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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 βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς  η 
εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις 
χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. 

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 
τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η τροποποίηση εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

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 (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 
εφαρµόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
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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 ΔΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεµβρίου 2017. 

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 υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
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 
ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

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

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

ü 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. 
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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 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. 
 
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 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. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 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». 
 
ΔΛΠ 28 «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. 
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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. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον 
Δεκεµβρίου του 2017, έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον 
έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει 
σε αποτίµηση των συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή. 
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Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν 
έχει από κοινού τον έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο 
στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο 
ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε 
προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου. 
 
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να 
καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων 
στα αποτελέσµατα, στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού 
η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα 
κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.  
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση 
περιουσιακού στοιχείου  παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει 
καταστεί έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού 
αυτού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά  τον 
υπολογισµό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 
 
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά 
προπληρωµής µε αρνητική αποζηµίωση» 
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά 
προπληρωµής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια 
σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της 
σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων. 
 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν 
αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
και κοινοπραξίες» 
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το 
Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που 
παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να 
εφαρµόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η 
µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής 
επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική 
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
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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 37,9% 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 Ι.Α.Ε. 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 100,0% 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 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 ΙΑΕ 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 ΑΕ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Πικέρµι Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 80,2% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 
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Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό  Μέθοδος Σχέση 
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 64,2% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

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 61,5% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 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 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 70,0% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

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

υπηρεσιών 80,0% 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 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διδυµότειχο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 48,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΕ 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 

EUROMEDICA – ΥΓΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Γρεβενά Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,1% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΕ 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 ΑΕ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 



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

Ετήσια Ενοποιηµένη Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό  Μέθοδος Σχέση 

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

υπηρεσιών 43,8% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

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 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 44,3% 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 ΑΕ 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 15,5% Καθαρή 
θέση Άµεση 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 46,9% Καθαρή 
θέση Έµµεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 21,4% Καθαρή 
θέση 

Άµεση & 
έµµεση 

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 – ΙΑΕ 
«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 εταιρείες του ανωτέρω πίνακα, στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωµάτων ψήφου 
είναι µικρότερο από 50%, η Εταιρεία κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηµατική 
πολιτική τους, είτε µε την πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αυτών είτε 
µέσω σύµβασης ανάληψης της διοίκησης. Η Διοίκηση σε εκάστη ηµεροµηνία σύνταξης των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αξιολογεί τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις που υποδεικνύουν το στοιχείο ελέγχου που είναι απαιτούµενο για την 
ενσωµάτωση των συµµετοχών της µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 
  



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

Ετήσια Ενοποιηµένη Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

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

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  58 

 
Όλες οι ανωτέρω εταιρείες µετέχουν στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης 
και της καθαρής θέσης αντίστοιχα από την 1η Ιανουαρίου εκάστης χρήσεως. 
Διαφοροποιήσεις επί του ανωτέρω υφίστανται για δύο (2) εταιρείες και συγκεκριµένα: 
 
(α) Η εταιρεία µε την επωνυµία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 31/7/2017 
αποφάσισε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών, κατά το ποσό των € 
70 µε την έκδοση 70.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,0 εκάστης. Η 
εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας στις 01/10/2017. Μετά την εν λόγω αύξηση το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας 
διαµορφώθηκε σε 13,4%. Παράλληλα υπήρξε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου 
της εν λόγω εταιρείας µε αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου από πλευράς Εταιρείας. 
 
(β) Κατά την 31/12/2017 η Εταιρεία αξιολόγησε τα γεγονότα βάσει των οποίων η εταιρεία 
µε την επωνυµία ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 
ενσωµατώνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης. Από την αξιολόγηση των γεγονότων της κλειόµενης χρήσεως και χωρίς να 
επέλθει µεταβολή επί του ποσοστού συµµετοχής της Εταιρείας επί του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, η εν λόγω επένδυση ανακατατάχθηκε στις συγγενείς εταιρείες και 
ενσωµατώθηκε µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, κατά το δεύτερο εξάµηνο της κλειόµενης 
χρήσεως, λόγω προσωρινής απώλειας ελέγχου. Σηµειώνουµε ότι το γεγονός που η Διοίκηση 
έλαβε υπόψη της και αξιολογήθηκε ως προσωρινή απώλεια  
 
Κάτωθι παρατίθενται οι µεταβολές σε επενδύσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, οι 
οποίες έχουν διαφοροποιήσει το ποσοστό συµµετοχής και δικαιωµάτων ψήφου καθώς και 
µεταβολες γεγονότων και περιστάσεων που έχουν διαφοροποιήσει το στοιχείο ελέγχου. 
Συγκεκριµένα: 
 
(α) Η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 
10/01/2017 αποφάσισε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
13α του ΚΝ 2190/1920, κατά το ποσό των € 300 µε την έκδοση 30.000 νέων ονοµαστικών 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 10,0 εκάστη και τιµή διάθεσης € 13,33 εκάστη. Η εν λόγω 
αύξηση αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση 
υφιστάµενων υποχρεώσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εν λόγω θυγατρικής στις 
07/07/2017 πιστοποίησε την καταβολή και κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κατά το ποσό των 
€ 192 µε την έκδοση 19.150 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 10,0 εκάστη, 
και την καταβολή υπέρ το άρτιο διαφοράς ύψους € 64. Μετά την εν λόγω αύξηση το ποσοστό 
συµµετοχής της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε 79,6% (2016: 100,0%). 
 
(β) Εντός της κλειόµενης χρήσεως εκρίθηκε από την Περιφέρεια Γρεβενών η τροποποίηση 
επωνυµίας της θυγατρικής εταιρείας Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 
σε EUROMEDICA – ΥΓΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Επιπλέον στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της εν λόγω εταιρείας στις 06/03/2017 αποφασίστηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της, 
µε καταβολή µετρητών, κατά το ποσό των € 169 µε την έκδοση 16.937 νέων ονοµαστικών 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 10,0 εκάστη. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εν λόγω εταιρείας 
στις 24/04/2017 πιστοποίησε την ολική καταβολή της ανωτέρω αύξησης. Μετά την εν λόγω 
αύξηση το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε 24,1% (2016: 49,0%) 
χωρίς παράλληλη µεταβολή των δικαιωµάτων ελέγχου. 
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(γ) Εντός της κλειόµενης χρήσεως και συγκεκριµένα στις 12/4/2017 συστάθηκε η εταιρεία 
µε την επωνυµία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε και σκοπός της εν λόγω εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Η εταιρεία συστάθηκε από την θυγατρική εταιρεία του 
Οµίλου µε την επωνυµία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ανωτέρω εταιρεία ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσεως, µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, 
µε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου κατά την 31/12/2017 να διαµορφώνεται σε 44,4%. 
 
(δ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία 
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. στις 19/05/2017 αποφάσισε την αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών, κατά το ποσό των € 938 µε την έκδοση 
320.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο της ανωτέρω θυαγτρικής στις 31/5/2017 πιστοποίησε την ολική καταβολή της 
ανωτέρω αύξησης, η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την έτερη θυγατρική εταιρεία του 
Οµίλου Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. Μετά την εν λόγω αύξηση 
το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 61,5% (2016: 66,9%) χωρίς 
παράλληλη µεταβολή των δικαιωµάτων ελέγχου. 
 
(ε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε 
καταβολή µετρητών, κατά το ποσό των € 117 µε την έκδοση 4.000 νέων ονοµαστικών 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 29,35 εκάστη. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ανωτέρω 
θυαγτρικής στις 26/9/2017 πιστοποίησε την ολική καταβολή της ανωτέρω αύξησης. 
Παράλληλα η έτερη θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
προχώρησε στην εξαγορά των ποσοστών που κατέχονταν από λοιπούς µετόχους – ιατρούς 
της ανωτέρω εταιρείας µε αποτέλεσµα να καταστεί µοναδικός µέτοχος. Μετά τα ανωτέρω το 
ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 70,0% (2016: 42,0%). 
 
4. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις από το 
σύνολο των εταιρειών που περιλαµβάνονται σε αυτές, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, 
και είναι οι ακόλουθες: 
 
4.1 Βάση ενοποιήσεως 
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, 
από την Μητρική Εταιρεία του Οµίλου, κυρίως µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών 
της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. Στις θυγατρικές εταιρείες όπου το άµεσο ή 
έµµεσο ποσοστό είναι µικρότερο από 51%, ο Όµιλος ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην λήψη 
των επιχειρηµατικών και λειτουργικών αποφάσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις των 
θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την 
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο 
έλεγχος. Τα γεγονότα και οι περιστάσεις που υποδεικνύουν το στοιχείο ελέγχου 
αξιολογούνται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Ενδοοµιλικά υπόλοιπα, συναλλαγές καθώς και τα απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές που 
έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται κατά τη σύνταξη των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα συνολικά έσοδα των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών 
αποδίδονται αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής τους, στους ιδιοκτήτες της µητρικής 
εταιρείας και στις µη ελέγχουσες συµµετοχές.  
 
Κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, που δίνεται από τον Όµιλο, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του 
κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του 
ενδεχόµενου τιµήµατος, που λογίσθηκε ως στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωση, 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το ενδεχόµενο τίµηµα που 
χαρακτηρίσθηκε ως κεφάλαιο δεν επαναϋπολογίζεται και οι µελλοντικοί διακανονισµοί του 
γίνονται εντός των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται 
στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
Σηµειώνεται ότι, όταν η Εταιρεία εισφέρει ενσώµατα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά 
στοιχεία ή επενδυτικά ακίνητα σε υφιστάµενη ή νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρεία µε 
αντάλλαγµα µετοχές έκδοσης αυτής, στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις καταχωρείται 
στην αξία της συµµετοχής η λογιστική αξία των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων. 
Αυτού του είδους οι συναλλαγές δεν έχουν καµία επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
Οι συναλλαγές µε τις µη ελέγχουσες συµµετοχές που έχουν ως αποτέλεσµα την διατήρηση 
του ελέγχου µιας θυγατρικής εταιρείας από τον Όµιλο, θεωρούνται συναλλαγές των ιδίων 
κεφαλαίων, δηλαδή συναλλαγές µεταξύ των ιδιοκτητών. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης 
αξίας του καταβληθέντος τιµήµατος και του µέρους της λογιστικής αξίας των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια. 
 
Όταν ο Όµιλος παύει να έχει τον έλεγχο µιας θυγατρικής εταιρείας και εφόσον συνεχίζει να 
διατηρεί οποιαδήποτε συµµετοχή σε αυτήν, τότε η συµµετοχή επαναϋπολογίζεται στην 
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που παύει ο έλεγχος και οποιαδήποτε µεταγενέστερη 
αλλαγή στην λογιστική αξία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Για σκοπούς λογιστικής 
παρακολούθησης η εύλογη αξία είναι η αρχική τρέχουσα αξία της εναποµένουσας 
συµµετοχής στην συγγενή εταιρεία. Επιπλέον, κάθε ποσό που αναγνωρίστηκε 
προηγουµένως στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σχετικά µε την εταιρεία αυτή, 
λογιστικοποιείται µε την ίδια µέθοδο που θα εφάρµοζε ο Όµιλος στην περίπτωση που θα 
εκποιούσε απευθείας τα στοιχεία του ενεργητικού της ή τις υποχρεώσεις της. Το γεγονός 
αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι τα ποσά που προηγουµένως αναγνωρίσθηκαν στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα αναταξινοµούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των 
κερδών και των ζηµιών των συγγενών εταιρειών αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτούµενες 
προσαρµογές για την εναρµόνιση µε τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου, µε βάση τη µέθοδο 
της καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι 
την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Ενδοοµιλικά υπόλοιπα, συναλλαγές 
καθώς και τα απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει από διεταιρικές 
συναλλαγές απαλείφονται, κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου, κατά τη σύνταξη των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την 
απεικονιζόµενη λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται 
στο µηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει 
υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που 
προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.  
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές 
αποµείωσης. 
 
4.3 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των θυγατρικών της είναι το 
Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του 
ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε 
να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από 
την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται 
στις συνηµµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων.   
 
4.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 
αξίες κτήσεώς τους, εκτός των ιδιόκτητων γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων, τα οποία κυρίως 
αφορούν διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και γραφεία και εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους, 
µε βάση εκτιµήσεις ανεξάρτητων αναγνωρισµένων εκτιµητών οι οποίες διενεργούνται 
περιοδικά κάθε 2-3 έτη, εκτός και εάν η διενέργεια αποτιµήσεως σε συντοµότερη χρονική 
περίοδο κρίνεται επιβεβληµένη βάσει των ισχυόντων συνθηκών αγοράς κατά την εκάστοτε 
ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων, µειούµενη κατά τις αποσβέσεις όσον αφορά τα 
κτίρια. Οι σωρευµένες αποσβέσεις κατά την χρονική στιγµή µίας επανεκτίµησης 
αντιλογίζονται και το κόστος κτήσεως αναπροσαρµόζεται στο ποσό της εκτίµησης. Όλα τα 
άλλα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται στο ιστορικό τους κόστος 
µειούµενο µε τις διενεργηθείσες επί αυτών αποσβέσεις. 
 
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από 
την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων 
φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 
λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  
 
Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 
αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες 
οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κ.λπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 
 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων, υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των 
ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων, µε βάση την σταθερή 
µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων          40-50 έτη 
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 12 έτη 
Μεταφορικά µέσα    10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  6-14 έτη 

 
Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής 
σύµβασης µισθώσεως. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων 
υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης. Όταν οι λογιστικές 
αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 
 
4.5 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
4.5.1 Λογισµικά προγράµµατα 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού όπως 
µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την 
ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν 
ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό 
κόστος του λογισµικού.  
 
Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων 
µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η 
εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Λογισµικά προγράµµατα 10 έτη 
 
4.5.2 Άδειες εκµετάλλευσης 
Οι άδειες εκµετάλλευσης αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όµιλος 
προκειµένου να εξασφαλίσει την άδεια εκµετάλλευσης και λειτουργίας διαγνωστικών 
κέντρων. 
 
Οι άδειες εκµετάλλευσης αναγνωρίζονται ως ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε το 
ποσό της σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται µε την µέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Άδειες εκµετάλλευσης 50 έτη 
 
4.5.3 Μισθωτικά δικαιώµατα 
Τα µισθωτικά δικαιώµατα αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όµιλος 
προκειµένου να εξασφαλίσει σηµεία παροχής υπηρεσιών. 
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Τα µισθωτικά δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε το 
ποσό της σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται σύµφωνα µε τη χρονική 
διάρκεια της συµβάσεως εκµεταλλεύσεως του κάθε διαγνωστικού.  
 
4.5.4 Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και µεταβολές σε ποσοστά µειοψηφίας 
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς, σύµφωνα µε την 
οποία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων) της εξαγοραζόµενης εταιρείας αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του 
κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του ποσοστού (του Οµίλου) επί του καθαρού 
ενεργητικού της κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας εξαγοράς, η αναγνωρισθείσα υπεραξία αποτιµάται στο 
ιστορικό κόστος µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
 
Η υπεραξία που έχει προκύψει από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών δεν αποσβένεται 
αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας της τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 
συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της µπορεί 
να έχει αποµειωθεί. Κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς η υπεραξία που προκύπτει κατανέµεται 
στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών οι οποίες αναµένεται να ωφεληθούν από την 
σχετική επιχειρηµατική συνένωση. Για τη διενέργεια του ελέγχου αποµείωσης της αξίας της 
υπεραξίας προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της εκάστοτε µονάδας δηµιουργίας ταµειακών 
ροών µε την οποία σχετίζεται η υπό έλεγχο υπεραξία. Στις περιπτώσεις όπου το ανακτήσιµο 
ποσό µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών υπολείπεται της λογιστικής της αξίας, 
συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας, τότε αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης κατά το 
ποσό της διαφοράς τους, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της αντίστοιχης χρήσεως ή 
περιόδου.  
 
Εάν µία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών (ή τµήµα αυτής) στην οποία έχει κατανεµηθεί 
υπεραξία πωληθεί, η υπεραξία που αναλογεί σε αυτή συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία 
της πωλούµενης µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών προκειµένου να προσδιορισθεί το 
προκύπτον αποτέλεσµα της πώλησης.  
 
4.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις, δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό 
µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία 
πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 
ενεργούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης 
του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση 
ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης 
ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 
ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το 
περιουσιακό στοιχείο. 
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Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 
4.7 Κόστος Δανεισµού  
Το κόστος δανεισµού που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής 
περιόδου ή παραγωγής ενός παγίου στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να είναι έτοιµο για χρήση, κεφαλαιοποιείται στο 
κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος δανεισµού αποτελείται 
από τους τόκους και λοιπά κόστη που µια εταιρεία πραγµατοποιεί σε σχέση µε το δανεισµό 
κεφαλαίων. 
 
4.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Ως επενδυτικά ακίνητα ορίζονται τα ακίνητα που προορίζονται για πολυετή εκµετάλλευση 
ενοικίασης ή για την διαµόρφωση κέρδους από µεταπώληση ή και για τα δυο και δεν 
χρησιµοποιούνται από καµία θυγατρική εταιρεία του Οµίλου. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 
χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου, καθώς και για 
διοικητικούς σκοπούς.  
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους και 
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στην 
εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. Σε περίπτωση πώλησης επενδυτικού ακινήτου, που προηγουµένως εµφανίζονταν 
στην κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, το αποθεµατικό επανεκτίµησης που έχει 
σχηµατισθεί για το εν λόγω ακίνητο µεταφέρεται στο υπόλοιπο εις νέον.  
 
4.9 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των 
αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει όλες 
τις αναγκαίες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο 
εναπόθεσης και επεξεργασίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η 
εκτιµώµενη τιµή πώλησής τους στην κανονική λειτουργία του Οµίλου, µειωµένη µε τα 
εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
πρώτων και βοηθητικών υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασής τους στην 
κανονική λειτουργία του Οµίλου. Αποµείωση της αξίας βραδέως κινούµενων ή απαξιωµένων 
αποθεµάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Κατά την 31/12/2017 και την 
31/12/2016 δεν υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία τους. 
 
4.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
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4.10.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
§ Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου 
από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

§ Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται 
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα, 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως την χρήση κατά την οποία 
προκύπτουν. 
 
4.10.2 Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :  
§ Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
§ Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
νοµοθετικά από το κράτος,  

§ Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για 
λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου και περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 
µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού. 
 
4.10.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 
και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις 
αυτής της κατηγορίας. 
 
4.10.4 Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
προηγούµενες τρείς κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς 
τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου η 
Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 
περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 
ταξινοµούνται ως διαθέσιµα –προς– πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση. 
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Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται 
από τα µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη 
εισηγµένων εταιρειών υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής 
προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι 
µετοχές, των οποίων οι εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται 
στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που 
χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα– προς– πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι 
συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων. 
 
4.10.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση 
τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου 
ή τακτοποίησης µε συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις 
συµψηφίζονται. 
 
4.11 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό 
της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
4.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων της Εταιρείας περιλαµβάνονται, για σκοπούς 
σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών 
διαθεσίµων. 
 
4.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα 
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του 
εισπρακτέου ποσού. Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων 
κεφαλαίων. 
 
4.14 Δάνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  
στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου των δανείων. 
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Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωµα να µεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 
δώδεκα (12) µήνες µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
4.15 Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την 
πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή αν είναι χαµηλότερη, µε την 
παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να 
προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα 
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. 
 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των 
λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε 
σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
4.16 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους της 
χώρας στην οποία εδρεύει έκαστη εταιρεία του Οµίλου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά 
φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, καθώς και προβλέψεις πρόσθετων φόρων για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή.  

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται 
ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 
διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι 
θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές 
αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 
φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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4.17 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
4.18 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 
Η υποχρέωση προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται, για την 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 των οικονοµικών καταστάσεων, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, 
σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο 
προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων, των µακροπρόθεσµων οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές 
που αναλύονται στην Σηµείωση 31 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική 
µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit 
Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της χρήσεως συµπεριλαµβάνονται στο κόστος 
µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση συνολικών εσόδων και αποτελούνται από τη 
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τους 
τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 
προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως 
ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά 
κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου 
παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του 
καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου 
υπερβαίνουν το 10 % της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι 
υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 
 
4.19 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα  
Το προσωπικό καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά 
στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές 
παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού 
του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την 
συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 
συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία 
νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το 
πρόγραµµα.  
 
4.20 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
µέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης και 
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να 
εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται 
να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του 
χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται 
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. 
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Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
4.21 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική αξία τους 
όταν υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα 
συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσεως εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν 
τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων) 
συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται ως έσοδο και µεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
4.22 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον 
αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από 
την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την 
αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών 
που προσφέρονται. 
 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το 
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της χρήσεως έως τη λήξη, όταν 
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία. 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της 
διανοµής τους. 
 
Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται αναλογικά κατά την διάρκεια της 
µίσθωσης.  
 
4.23 Έξοδα 
4.23.1 Λειτουργικές µισθώσεις 
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
 
4.23.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 
απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία (και να 
αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον 
εκµισθωτή. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 
 
4.23.3 Κόστος χρηµατοδότησης 
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
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4.24 Κέρδη ανά µετοχή  
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µε 
το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριµένης χρήσεως, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών της Εταιρείας αυτές 
που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές.  
 
Τα αµβλυµµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που 
αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων 
µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά 
τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των µετατρέψιµων µετοχών). 
 
4.25 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιµης εσωτερικής πληροφόρησης, µε απώτερο σκοπό να 
αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανοµή των πόρων. Η Διοίκηση, η οποία καθορίζει 
τους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης βασιζόµενη στην εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει 
τις δραστηριότητες 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. 

 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε τοµέα βάσει των 
πραγµατοποιηθέντων πωλήσεων και των λειτουργικών αποτελεσµάτων του καθώς επίσης 
και µε τη χρήση του δείκτη E.B.I.T.D.A. (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortisation - κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων).  
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει το µέγεθος του E.B.I.T.D.A. ως τα κέρδη προ φόρων της 
χρήσεως προσθέτοντας τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα και τις 
συνολικές αποσβέσεις των ενσώµατων και ασώµατων πάγιων στοιχείων που αντιστοιχούν 
στη συγκεκριµένη περίοδο. Το κονδύλι "χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα" 
αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος 
(τόκοι καταθέσεων, δανείων κ.λπ.) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο "επενδύσεις 
κεφαλαίου" νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες 
κ.λπ.), ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα). Το 
κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους 
δανειακών κεφαλαίων, έσοδα µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, 
αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και ασώµατων 
παγίων στοιχείων. Το κονδύλι των "αποσβέσεων" που προστίθεται στα κέρδη προ φόρων, 
είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό των αποσβέσεων των ενσώµατων 
παγίων στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), 
που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέσιµη στο Διοικητικό Συµβούλιο αξιολογείται µε τρόπο 
συνεπή µε την µέθοδο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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4.26 Ανακατατάξεις κονδυλίων 
Κατά την κλειόµενη χρήση η Εταιρεία για λόγους συγκρισιµότητας προχώρησε σε ορισµένες 
ανακατατάξεις κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης. Συγκεκριµένα προχώρησε στην 
ανακατάταξη της αναπόσβεστης αξίας κατά την 31/12/2016 των ακινήτων που εντός της 
χρήσεως πληρούσαν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό τους ως επενδυτικά ακίνητα. Ως 
αποτέλεσµα αυτών, το κονδύλι της κατάστασης οικονοµικής Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
εµφανίζεται µειωµένο κατά το ποσό των € 24.483 µε ισόποση αύξηση του κονδυλίου 
Ακινήτα για επένδυση. 
 
5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις, 
καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας το σχηµατισµό υποθέσεων 
σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα 
κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση 
θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες 
κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος 
στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις 
και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως 
επίσης και τις προβλέψεις σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. 
 
Πρόβλεψεις για την πιθανή επιβάρυνση clawback & rebate 
Η Διοίκηση λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στο Ν. 4172/2013, σε συνδυασµό µε τις 
µεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, ο οποίος θέτει σε εφαρµογή τον αυτόµατο 
µηχανισµό επιστροφών (clawback) και το κλιµακούµενο ποσοστό επιστροφής (rebate) µε 
αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως την 31/12/2021, προβαίνει στο πλαίσιο 
τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας σε εκτιµήσεις για την πιθανή επίδραση στις 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Με δεδοµένο ότι οι βασικές παράµετροι 
για τον προσδιορισµό της επίδρασης του clawback και rebate δεν έχουν οριστικοποιηθεί και 
γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ, οι υποθέσεις στις οποίες έχουν βασιστεί οι υπολογισµό της 
Διοίκησης υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας και ως εκ τούτου ενδέχεται να 
παρουσιαστούν αποκλίσεις κατά την οριστικοποίηση. 
 
Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας 
Η Εταιρεία διενεργεί τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. έλεγχο αποµείωσης 
του ποσού της υπεραξίας που έχει προκύψει κατά την εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών των 
οποίων έχει αποκτήσει τον έλεγχο ή την ουσιώδη επιρροή τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 
συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της µπορεί 
να έχει αποµειωθεί. 
Μέρος της διαδικασίας προσδιορισµού του ανακτήσιµου ποσού εκάστης επενδύσεως 
αποτελεί ο υπολογισµός της αξίας χρήσης (value in use) των µονάδων δηµιουργίας 
ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η σχετική υπεραξία. Ο υπολογισµός της αξίας 
χρήσης (value in use) απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων των προβλεπόµενων (µελλοντικών) 
ταµειακών ροών κάθε µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, την επιλογή του κατάλληλου 
συντελεστή προεξόφλησης καθώς και των λοιπών παραδοχών προκειµένου να 
προσδιορισθεί η παρούσα αξία των ταµειακών ροών.  
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Έλεγχοι αποµείωσης διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού 
Η Εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων προβαίνει σε αξιολόγηση για το 
εάν υφίστανται αντικειµενικές αποδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας 
τους. Αν υπάρχουν αποδείξεις αποµείωσης, η Εταιρεία αναγνωρίζει την σωρευτική ζηµία που 
είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, 
έστω και αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει από-αναγνωριστεί. Για τον 
υπολογισµό της εύλογης αξίας η Εταιρεία χρησιµοποιεί αφενός για τα εισηγµένα σε 
οργανωµένη αγορά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία την χρηµατιστηριακή τιµή και 
αφετέρου για τα µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά διάφορες τεχνικές αποτίµησης. 
 
Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων 
Η Εταιρεία αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών όταν υπάρχουν δεδοµένα ή 
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά 
ένα µέρος δεν είναι πιθανή χωρίς ωστόσο να παραιτείται από την οποιαδήποτε διεκδίκηση 
επ' αυτών. Η Διοίκηση προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της 
σχηµατισµένης προβλέψεως αποµείωσης απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της 
πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν 
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 
διαχειρίζεται καθώς και την αρνητική οικονοµική κατάσταση και ακολουθώντας µια συνετή 
πολιτική.  
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε 
εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον 
τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους 
που πιθανόν να προκύψουν σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειµένου να 
προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται ουσιαστική 
αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει 
από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για 
αναβαλλόµενους φόρους. 
 
Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχείων  
Η Διοίκηση επανεξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και ασώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησης είτε µέσω 
συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιµήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς. Σε περίπτωση 
αναθεώρησης της ωφέλιµης ζωής, αναπροσαρµόζονται οι δαπάνες απόσβεσης τόσο για την 
τρέχουσα όσο και για τις µελλοντικές περιόδους.  
 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Η Εταιρεία εµπλέκονται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Διοίκηση 
επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί 
τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενη στην άποψη των νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη 
ζηµιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό 
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη 
ζηµιά. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια και κρίνεται αναγκαίο από τη Διοίκηση 
γίνεται γνωστοποίηση ενδεχόµενης υποχρέωσης στις σηµειώσεις. Τόσο για τον καθορισµό 
της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 
απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της Διοίκησης. 
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Ανάµεσα στους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση για την λήψη 
αποφάσεων είναι η φύση της διαφοράς ή αξίωσης, το ύψος της ενδεχόµενης ζηµιάς, η 
νοµική διαδικασία που ακολουθείται, η πορεία των υποθέσεων (λαµβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη τους µετά την ηµεροµηνία της κλειόµενης περιόδου και πριν την ηµεροµηνία 
έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων), οι γνώµες ή οι απόψεις των νοµικών συµβούλων, 
καθώς και η εµπειρία της Διοίκησης σε παρόµοιες περιπτώσεις. 
 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 
αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση 
του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι 
παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση 
προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους. 
 
Εκτίµηση της εύλογης αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδύσεων σε ακίνητα 
Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων είναι οι τρέχουσες 
αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά για συναφή µισθωτήρια αλλά και λοιπά συµβόλαια. 
Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών η Εταιρεία προσδιορίζει την αξία 
µέσα από ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των ευλόγων αξιών βασιζόµενος στις συµβουλές 
ανεξάρτητων εκτιµητών. Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της Διοίκησης 
για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι αυτές που σχετίζονται µε την είσπραξη 
συµβατικών ενοικίων, προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι, 
υποχρεώσεις συντήρησης, µελλοντικό κόστος ανάπτυξης καθώς και κατάλληλα 
προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά 
στοιχεία από την αγορά, µε πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες 
που ανακοινώνονται από την αγορά. 
 
6. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο 
κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις των επιτοκίων, οι τιµές της αγοράς κ.λπ.), ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. Το πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αδυναµία πρόβλεψης των 
χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την Οικονοµική Διεύθυνση 
της Εταιρείας και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η: 

ü Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες 
της Εταιρείας, 

ü Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων για την µείωση των κινδύνων και 

ü Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, 
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

6.1 Κίνδυνος αγοράς 

6.1.1 Κίνδυνος αγοράς & Περιορισµοί ρευστότητας 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αυτής έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, µέσω της 
διασποράς των µονάδων υγείας που τον απαρτίζουν, ενώ αποτελεί και τον µοναδικό πάροχο 
που δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας 
(κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) παρέχοντας 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας. 
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Ο κλάδος δραστηριοποίησης της Εταιρείας παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες κατά κύριο 
λόγο ως αποτέλεσµα της ρυθµιστικής θέσης που κατείχαν οι δηµόσιες δοµές στην παροχή 
υγείας. Τα σηµαντικά ωστόσο προβλήµατα στην λειτουργία αυτών, ειδικά κατά τα τελευτάια 
έτη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την αδυναµία κάλυψης της ζήτησης 
και την χαµηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προκάλεσαν την τάση µετατόπισης 
της ζήτησης στον ιδιωτικό τοµέα και δηµιούργησαν τις συνθήκες για ανάπτυξη των 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 
 
Τα βασικά στοιχεία ανταγωνισµού µεταξύ των ιδιωτικών µονάδων υγείας αφορούν κυρίως 
στην παροχή σύγχρονου εξοπλισµού, στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µε το 
κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό, στην ταχύτητα ανταπόκρισης και στη δυνατότητα 
επέκτασης των εγκαταστάσεων τους. Ενδεικτικό του έντονου ανταγωνισµού άλλωστε είναι 
και το γεγονός ότι παρά τα σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας που έχει αντιµετωπίσει 
συνολικά ο κλάδος, οι κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράµµατα µε 
στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Ισχυρό 
πεδίο ανταγωνισµού επίσης είναι και η επέκταση των συνεργασιών µε ασφαλιστικές 
εταιρείες, για την κάλυψη νοσηλίων µεγαλύτερου εύρους ασθενών. 
 
Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικής χρηµατοδότησης σε συνδυασµό 
µε την οικονοµική ύφεση και τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των ιδιωτών, 
δηµιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους µε αποτέλεσµα οι µικρές 
κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα να βρίσκονται αντιµέτωπα µε σηµαντικά προβλήµατα 
ρευστότητας. Καθοριστικό πλέον παράγοντα οµαλής λειτουργίας και βελτίωσης της 
ρευστότητας αποτελεί η µείωση της εξάρτησης των συνολικών εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ σε 
συνδυασµό µε την αποτελεσµατική διαχείριση µείωσης του κόστους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
 

6.1.2 Κίνδυνος τιµής 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων της σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 
κατηγορίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική 
έκθεση περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας 
της αφορά ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσµευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές 
και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκµεταλλεύεται η Εταιρεία 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 η Εταιρεία, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της 
ακίνητης περιουσίας της, 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.  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων της σε οντότητες, 
οι οποίες περιλαµβάνονται στην 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. 
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Η Διοίκηση 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 31/12/2017 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (8.725.525 µετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 10.034) 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 € 100. 
 

6.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι αλλαγές στα επιτόκια µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το καθαρό εισόδηµα της 
Εταιρείας, αυξάνοντας σηµαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της. Ο τραπεζικός 
δανεισµός αποτέλεσε την βασική πηγή χρηµατοδότησης των επενδύσεων της Εταιρείας. Ο 
δανεισµός της είναι σε µεγάλο βαθµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται 
άµεσα από το ύψος και τις µεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που την εκθέτει σε κίνδυνο 
ταµειακών ροών. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών της αναγκών. 
 
Κατά την 31/12/2017, 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 θα εµφανίζονταν 
µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 1.471 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται. 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, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριµένων 
πολιτικών από το Διοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο που θα εκτίθεται σε κάθε 
µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η 
Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων της Εταιρείας αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες 
πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση των 
απαιτήσεων της, 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). 
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Αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας 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 συµφωνία της Χώρας µε τους 
πιστωτές της. Η Εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά προκειµένου να κατοχυρώσει τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγει 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 εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της 
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και της λήψης επαρκών 
εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων της, 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 η 
Εταιρεία εφάρµοσε πολιτικές προείσπραξης στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και 
αύξησε σηµαντικά τις εισπράξεις µέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω 
ενέργειες βελτίωσαν σηµαντικά την εισπραξιµότητα και εκτιµούµε ότι θα βελτιωθούν ακόµα 
περισσότερο κατά τα επόµενα έτη µετά και την ψήφιση διατάξεων που ευνοούν την 
εξόφληση υποχρεώσεων µε ηλεκτρονικά µέσα. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση 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, στο πλαίσιο τήρησης της 
αρχής της συντηρητικότητας, έχει διενεργήσει αυξηµένες σωρευτικές προβλέψεις αποµείωσεις 
των εν λόγω απαιτήσεων. 
 

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 
ταµειακών διαθεσίµων καθώς και εγκεκριµένων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. 
Σκοπός της Εταιρείας 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.  
 
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε 
καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση, καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο τριάντα ηµερών. Οι 
µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους έξι µήνες και το επόµενο έτος 
προσδιορίζονται τριµηνιαία. 
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της Εταιρείας έχει ήδη δροµολογήσει και 
θέσει σε εφαρµογή µια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 5. 
 
Στους επόµενους πίνακες παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του 
Οµίλου, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 
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Κατά την 31/12/2017 Σηµ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 405.399  2.362  11.745  785 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 128.281  0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33 0  1.810  0  0 

         

Κατά την 31/12/2016 Σηµ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 372.242  5.882  26.661  3.720 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 149.232  0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33 0  1.218  0  0 
 

6.4 Διαχείριση κεφαλαίου 
Η εξέλιξη της κεφαλαιακή διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή µόχλευσης που 
αφορά την σχέση του καθαρού δανεισµού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value). 
 
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το ύψος των συνολικών 
επενδύσεων του Οµίλου. Το καθαρό χρέος είναι ο συνολικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµα 
και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον 
τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται ως το σύνολο 
των επενδυτικών ακινήτων, ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων και των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα: 
 

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Σύνολο Δανείων 30 420.291  408.505 
Μείον: Ταµειακά Διαθέσιµα και ισοδύναµα 27 (10.405)  (10.914) 
Καθαρό Χρέος  409.886  397.591 
Αποθέµατα 26 2.003  2.084 
Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  6.288 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24 6.552  885 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21 0  0 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες  3.285  2.306 
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 22 11.662  5.984 

Σύνολο επενδύσεων  46.456  17.546 
Συντελεστής µόχλευσης (Loan to Value)  882,30%  2266,03% 

 

6.5 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών 
όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου: 
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  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σηµ. Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 263.244  301.709  263.244  301.709 

Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  22.955  22.955  22.955 

Διαθέσιµα προς πώληση χρ. στοιχεία ενεργητικού 22 11.662  5.984  11.662  5.984 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24 6.552  885  6.552  885 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 26 53.897  71.432  53.897  71.432 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

 39  24  39  24 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 27 10.405  10.914  10.405  10.914 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 30 14.892  36.263  14.892  36.263 

Βράχυπρόθεσµα δάνεια 30 405.399  372.242  405.399  372.242 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.810  1.218  1.810  1.218 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 128.281  148.734  128.281  148.734 

Σύνολο  919.136  972.359  919.136  972.359 

 
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 χρήσεως 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 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεµβρίου 2017 και την 31 Δεκεµβρίου 2016: 
 

 Σηµείωση Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

 Ιεραρχία Εύλογης 
αξίας 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19 263.244  301.709  Επίπεδο 2 

Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  22.955  Επίπεδο 2 

Διαθέσιµα προς πώληση χρ. στοιχεία ενεργητικού 22 4.498  3.204  Επίπεδο 3 

Διαθέσιµα προς πώληση χρ. στοιχεία ενεργητικού 22 7.164  2.780  Επίπεδο 1 

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

 39  24  Επίπεδο 1 

Σύνολο  297.899  330.671   
 
7. Δυνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας  

Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του 
Οµίλου και της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατά το ποσό των € 484.325 (2016: € 448.277) και € 394.269 (2016: € 367.815) 
αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι εκ του συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της του 
Οµίλου και της Εταιρείας ποσό € 405.399 (2016: € 372.242) και € 344.109 (2016: € 
319.545) αντίστοιχα αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις. 
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Επίσης, τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 όπως και κατά 
την 31/12/2016 είχαν καταστεί αρνητικά, µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. 
 
Τέλος, υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 483.414 (2016: 
416.516) σε επίπεδο Οµίλου, µε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας να 
διαµορφώνονται σε € 403.818 (2016: 349.147), οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Προµηθευτές 28.862  20.553 
Γραµµάτια πληρωτέα 14.011  16.415 
Επιταγές πληρωτέες 2.066  2.251 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 28.920  4.596 
Πιστωτές διάφοροι 3.478  6.125 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 12.264  4.859 
Μισθοδοσία 5.165  6.997 
Δάνεια 388.649  354.721 

Σύνολο 483.414  416.516 

 

Το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 
Προµηθευτές και Πιστωτές διάφορους αφορά κατά κύριο λόγω υποχρεώσεις για τις οποίες 
είτε έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή ασκηθεί αγωγές είτε συνεπεία της έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων έχουν ληφθεί ασφαλιστικά ή αναγκαστικά µέτρα. Η Διοίκηση 
επιδιώκει να συνάπτει και - όπου είναι εφικτό - συνάπτει συµφωνίες ρύθµισης και 
αποπληρωµής του συνόλου ή µέρους των υποχρεώσεων της. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία που παρείχαν οι συνεργαζόµενοι δικηγόροι, εκτιµάται ότι η δικαστική έκβαση 
των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση 
και λειτουργία της Εταιρείας. 

 
Τα ανωτέρω γεγονότα είναι το αποτέλεσµα των σηµαντικών προβληµάτων που αντιµετώπισε 
ο κλάδος ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασµό µε την 
έντονη δηµοσιονοµική κρίση της Χώρας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που ο κλάδος 
Ιδιωτικής Υγείας κλήθηκε να αντιµετωπίσει είναι: 

1. Η µη εξόφληση των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρείας από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου, η αποπληρωµή των οποίων αναµένεται βάσει των 
νοµοθετικών δεσµεύσεων εντός της τρέχουσας χρήσης καθώς καθολικός διάδοχος 
αυτών είναι ο ΕΟΠΥΥ και η υποχρέωση αποπληρωµής έχει περιληφθεί στο πλαίσιο 
συµφωνία της Χώρας µε τους πιστωτές της,  

2. Η καταχρηστική και µονοµερής επιβολή των περικοπών claw back και rebate που 
επιβλήθηκαν το 2013 και θα διαρκέσουν έως το 2021, 

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

4. Οι σηµαντικές µειώσεις στις τιµές αποζηµίωσης προς τους παρόχους υγείας. 
Σηµειώνεται ότι ενώ οι τιµές διαµορφώθηκαν και παρέµεναν αµετάβλητες από το 
1991, ο ΕΟΠΥΥ προέβη σε περαιτέρω µείωση αυτών, η οποία ανήλθε µεσοσταθµικά 
σε ποσοστό της τάξεως του 43,0 %, σε σηµαντικό αριθµό (51) βασικών 
διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης. 
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Η Εταιρεία για να µπορέσει να περιορίσει τις επιπτώσεις των ανωτέρω, έλαβε αποφάσεις και 
προέβη σε ενέργειες που στόχο είχαν την βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, την 
αύξηση της παραγωγικότητας και την διαχείριση της ρευστότητας. Σηµειώνεται ότι οι 
αποφάσεις και οι ενέργειες που αναλαµβάνονταν ήταν προσαρµοσµένες πάντοτε στο 
δεδοµένο ότι η Εταιρεία από το 2011 και έπειτα δεν είχε καµία πρόσβαση σε 
χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά κεφάλαια ενώ οι βασικοί της µέτοχοι αρνήθηκαν να την 
ενισχύσουν κεφαλαιακά. Οι δύο (2) βασικοί άξονες αποφάσεων και ενεργειών της Εταιρείας 
ήταν: (α) Ενέργειες για την Λειτουργική Ανάπτυξη και βελτίωση, και (β) Ενέργειες 
χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. Συγκεκριµένα: 
 

(α) Ενέργειες για την Λειτουργική Ανάπτυξη και βελτίωση: 

Η Εταιρεία αποφάσισε και ακολούθησε ένα πλάνο σηµαντικής µείωσης του λειτουργικού της 
κόστους και παράλληλα έκανε ενέργειες για την βελτίωση της ταµειακής της ρευστότητας. 
Προς την κατεύθυνση αυτή έλαβε αποφάσεις: 

 

ü Για µείωση του κόστους µισθοδοσίας, µε σηµαντική µείωση του απασχολούµενου 
προσωπικού και ταυτόχρονα µε αντικαταστάσεις παλαιού προσωπικού µε νέο. Οι εν 
λόγω αποφάσεις λαµβάνονταν πάντοτε µε γνώµονα την µείωση του κόστους χωρίς 
αυτό να επηρεάζει το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

ü Για µείωση του κόστους αναλωσίµων, υλικών και φαρµάκων, µέσω της 
επαναδιαπραγµάτευσης των συµβάσεων µε τους βασικότερους προµηθευτές και 
πιστωτές της και ενίοτε επιτυγχάνοντας ουσιαστικές µειώσεις τιµών. Ταυτόχρονα 
κατάφερε, παρά την περιορισµένη ρευστότητα µε την οποία λειτουργούσε, να 
επιτύχει µειώσεις/περικοπές των ληξιπρόθεσµων σε αυτούς οφειλών. 

ü Για µείωση λοιπών εξόδων, µε την επαναδιαπραγµάτευση ορισµένων αυµβάσεων 
µισθώσεως µε παράλληλη µεταφορά δραστηριοτήτων της σε µισθωµένους χώρους 
µε µικρότερο κόστος. 

ü Για την αύξηση του ιδιωτικού εσόδου. Η Εταιρεία, βάσει των δεδοµένων του 
ανταγωνισµού και της ευρύτερης αγοράς, προχώρησε σε στοχευµένες αυξήσεις του 
ιδιωτικού τιµοκαταλόγου τόσο στις κλινικές όσο και στα διαγνωστικά κέντρα ενώ ανα 
κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας υιοθετήθηκαν και επιµέρους µέτρα βελτίωσης του 
εσόδου (παροχή έναντι µικρού κόστους λοιπών µη διαγνωστικών υπηρεσιών, 
δηµιουργία εταιρικής κάρτας υγείας και συνεργασίες µε λοιπές κ.λπ.). 

 

(β) Ενέργειες χρηµατοοικονοµικής και επενδυτικής αναδιάρθρωσης: 

Η Εταιρεία βρίσκονταν σε επαφές και επικοινωνία µε το σύνολο των συνεργαζόµενων 
τραπεζικών ιδρυµάτων µε στόχο την αναχρηµατοδότηση και ρύθµιση των δανειακών 
υποχρεώσεων, τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της, που παράλληλα θα 
συνέβαλε και θα οδηγούσε στην κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση. Οι ενέργειες αυτές είχαν 
ως αποτέλεσµα των σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών να 
ρυθµιστούν και να αποπληρώνονται εµπροθέσµως έως σήµερα, µε ρυθµίσεις οι οποίες 
έγιναν αποδεκτές από τα πιστωτικά ιδρύµατα κατόπιν ολοκληρωµένων προτάσεων από την 
Διοίκηση της Εταιρείας. 
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Για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας υπογράφτηκε τον Μάιο του 2015 σύµβαση 
ανοχής (standstill agreement) µε το σύνολο των πιστωτών της και διενεργήθηκε άµεσα 
Ανεξάρτητος Επιχειρηµατικός Έλεγχος (IBR), διαχειριστικός και νοµικός έλεγχος (finance 
and legal due diligence) από διεθνώς αναγνωρισµένους συµβούλους (McKinsey και EY) που 
επιλέχθηκαν από τους πιστωτές της Εταιρείας και το κόστος καλύφθηκε από την Εταιρεία 
(µε την χρήση δεσµευµένων υπέρ του κοινοπρακτικού εισπράξεων της Εταιρείας καθώς και 
µε την λήψη χρηµατοδότησης ύψους 110 χιλ. ευρώ από θυγατρική εταιρεία για την κάλυψη 
του αναλογούντος κόστους της Eurobank). 

 
Στο τελικό report των συµβούλων υιοθετήθηκαν, ως ενέργειες ικανές για την λειτουργική 
αναδιάρθρωση, οι ενέργειες που η Εταιρεία περιέγραψε υπό σηµείο (α) ανωτέρω 
προτείνοντας παράλληλα και λοιπές ενέργειες και δράσεις τις οποίες οι Εταιρεία υιοθέτησε 
και προσπάθησε να υλοποιήσει. 
 
Οι ανωτέρω συζητήσεις και επαφές ωστόσο δεν οδήγησαν σε τελική συµφωνία για την 
κεφαλαιακή και χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, µε αποτέλεσµα εντός της 
κλειόµενης χρήσεως αυτές να αναθέσουν στο τραπεζικό ίδρυµα Deutche Bank την 
διερεύνηση ενδιαφέροντος για την µεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενηµερώθηκε επισήµως στις 13/02/2018 
ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Alpha Bank και EFG Eurobank µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II 
(Greece) η οποία αποτελεί πλέον τον καθολικό διάδοχο των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εµπράγµατων και λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί 
µετοχών και απαιτήσεων). 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε συνδυασµό µε την υπαγωγή της πλειοψηφούσας µετόχου 
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης, την 
14/05/2019 το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της, κατόπιν αιτήµατος της 25/04/2019 µετόχων µειοψηφίας, µε θέµα την 
Ανάκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέου. 
 
Σηµειώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την πλειοψηφία 
των µετόχων της Εταιρείας και απαρτίζεται από µέλη τα οποία επιλέχθηκαν από τους 
βασικούς πιστωτές της Εταιρείας οι οποίοι παράλληλα ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου επί των 
µετοχών της Εταιρείας. 
 
Στόχος της νέας Διοίκησης είναι, σε συνεργασία µε τους βασικούς πιστωτές της, η Εταιρεία 
να ολοκληρώσει επιτυχώς την κεφαλαιακή και χρηµατοοικονοµική της αναδιάρθρωση και 
µε την υλοποίηση ενός στοχευµένου επενδυτικού πλάνου να ανακάµψει λειτουργικά. Προς 
την κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες από την ηµεροµηνία 
συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου και ανάληψης των καθηκόντων του έως 
και σήµερα, τόσο για την βελτίωση των οργανωτικών δοµών και διαδικασιών της Εταιρείας 
όσο και προς την κατεύθυνση επίσπευσης των απαιτούµενων διαδικασιών αναδιάρθρωσης 
µε την συναίνεση και συµµετοχή των βασικών πιστωτών της Εταιρείας. 
 
Με πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης της Εταιρείας, οι βασικοί πιστωτές της Εταιρείας 
συναίνεσαν στην σύναψη νέας σύµβασης ανοχής (standstill agreement), µε την οποία 
συµφωνήθηκε το πλαίσιο επί του οποίου θα οικοδοµηθεί η εξυγίανση της Εταιρείας και 
προσδιορίσθηκαν οι ενέργειες που άµεσα θα λάµβαναν χώρα προς το σκοπό της 
λειτουργικής της αναδιοργάνωσης αλλά και της κεφαλαιακής της ενίσχυσης. 
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Μεταξύ αλλων, τα µέρη συµφώνησαν σε αναστολή της λήψης νέων καταδιωκτικών µέτρων 
από πλευράς δανειστών, στην εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου εξυγίανσης και 
αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και στην επιλογή και πρόσληψη συµβούλου που θα αναλάβει 
τη σύνταξη του, στην πρόσληψη έµπειρων στελεχών που θα συµπληρώσουν και θα 
πλαισιώσουν τα ήδη υπάρχοντα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και θα υλοποιήσουν το 
νέο επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας, στην διεξαγωγή νέων ελέγχων κ.λπ.. Πρωτίστως 
όµως, η σύναψη του Standstill Agreement αντανακλά την πρόθεση και δέσµευση των µερών 
για άµεση και επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης της Εταιρείας.  
 
Παράλληλα, το επενδυτικό κεφάλαιο (fund) Farallon Capital Management, το οποίο φέρει 
την ιδιότητα του µετόχου - µέσω των εταιρειών Healthcare Investors (Greece) και 
Healthcare Investors IIΙ (Greece) – αλλά και κατόχου του µεγαλύτερου µέρους του 
τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, δηλώνοντας την στήριξη του στις προσπάθειες 
αναδιάρθρωσης της Διοίκησης χορήγησε στην Εταιρεία βραχυπρόθεσµη ενδιάµεση 
χρηµατοδότηση αρχικά µεν µέχρι το ποσό των € 2,0 εκ. εν συνεχεία δε µέχρι του ποσού 
των € 10,0 εκ. µε σκοπό την ολοσχερή εξόφληση της οφειλόµενης µισθοδοσίας, την 
εµπρόθεσµη καταβολή της τρέχουσας µισθοδοσίας και την χρηµατοδότηση των απολύτως 
αναγκαίων κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX). 
 
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω µέτρων η Διοίκηση της Εταιρείας σε συνεργασία µε τους 
πιστωτές της κατέθεσε εντός της χρήσεως 2019 αίτηση λήψης προληπτικών µέτρων κατ’ 
άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 η οποία έγινε δεκτή έως και την εξ’ αναβολής 
ηµεροµηνία εκδίκασης στις 03.03.2020.  
 
Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση 
εξυγιάνσης κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05.03.2020. Η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναµένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. χωρίς καµία επίπτωση στις θέσεις εργασίας. Η διαδικασία εξυγίανσης 
και επίλυσης των εκκρεµοτήτων επισπεύστηκε χωρίς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
µέτρων, καθώς έχει επιτευχθεί επί της αρχής συµφωνία µε τους πιστωτές της εταιρείας που 
εστιάζει πλέον στην άµεση ανάταξή της. 
 
Το σύνολο των ανωτέρω παράλληλα µε την συνετή και αποτελεσµατική διαχείριση της έστω 
και περιορισµένης υπάρχουσας λειτουργικής ρευστότητας της Εταιρείας, η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιµά ότι θα οδηγήσει στην επιτυχή κεφαλαιακή και χρηµατοοικονοµική 
αναδιάρθρωση της Εταιρείας εντός της χρήσης 2020. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς η 
Διοίκηση εκτιµά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την 
εξάλειψη των σηµαντικών προβληµάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι συνηµµένες  
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές και ανακατατάξεις 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην 
περίπτωση που η Εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη 
συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής της 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. 
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8. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων 

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, η οποία καθορίζει τους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης βασιζόµενη στην 
εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες 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. 
 
9. 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, 
υπολογίζοντας τη 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. 
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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. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14.6.2018) ο µηχανισµός 
αυτόµατης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α ́ 41), της κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθµ. Γ5/63587/2015 (Β ́ 1803), υπουργικής απόφασης 
και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, µε αρχικό έτος βάσης υπολογισµού για την πρώτη 
εφαρµογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόµενα έτη το εκάστοτε 
προηγούµενο έτος. Τα επιτρεπόµενα όρια δαπανών αναπροσαρµόζονται για τα έτη 2019-
2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόµενης κατ’ έτος µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ σε 
σταθερές τιµές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισµό κάθε έτους. Η κατανοµή των 
ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του 
Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρµογή και όσον αφορά στο έτος 
2019, η κατανοµή των ορίων της φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκοµειακής 
φαρµακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τον 
ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί µε υπουργική απόφαση. 
 
Mε την υπουργική απόφαση Γ3γ/37400/19.05.2017 (ΦΕΚ 1752/Β’/22.05.2017) 
καθορίστηκαν τα επιτρεπόµενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας 
από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συµπληρωµάτων ειδικής διατροφής από συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, 
εισαγωγείς, διανοµείς/προµηθευτές, έτους 2017. Σύµφωνα µε τις κατηγορίες παρεχόµενης 
υπηρεσίας το ετήσιο όριο δαπάνης για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών 
διαµορφώνεται σε 265 εκ. Ευρώ, ενώ το ετήσιο όριο δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων 
και πράξεων διαµορφώνεται σε 350 εκ. Ευρώ. 
 
Με την απόφαση Αριθµ. Γ3γ/Γ.Π./51816 (ΦΕΚ 2638/28.07.2017) του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας γνωστοποιήθηκε ότι οι υπ’ αριθµ. Γ3γ/οικ. 96176/4-11-2014 (Β ́ 3040) 
και Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β ́ 2036) υπουργικές αποφάσεις για τον υπολογισµό του claw-
back 2014 παύουν να ισχύουν. Τα ποσά αυτόµατης επιστροφής (claw-back) του έτους 2014 
για την κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας υγείας «Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών 
Κλινικών» υπολογίζονται πλέον σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 
και ειδικότερα ως βάση υπολογισµού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά µήνα, σε 
κάθε συµβεβληµένο πάροχο χρησιµοποιείται ο µηνιαίος λογαριασµός που αυτός υποβάλλει 
στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόµενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, υπηρεσιών 
υγείας στους ασφαλισµένους του. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς 
µεταξύ της προϋπολογισµένης και της πραγµατικής δαπάνης, µετά την αφαίρεση τυχόν 
εκπτώσεων (rebates) και µη αποδεκτών δαπανών. 
 
Επιπλέον µε την απόφαση Αριθµ. Γ3γ/Γ.Π./58976/2017 (ΦΕΚ Β’ 2746/04.08.2017) του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, κατηγοριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες 
υπόκεινται σε έκπτωση (rebate) ενώ καθορίστηκαν αντίστοιχα και τα ποσοστά, τα οποία 
διαµορφώνονται κλιµακωτά ανάλογα µε το ύψος της υποβαλλόµενης µηνιαίας δαπάνης. Η 
εφαρµογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από την 01/08/2017. 
 
Ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει µε την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων στον Όµιλο τα ποσά 
του rebate και claw-back, που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017 
συνολικού ύψους € 200,7 εκ. περίπου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
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Η Εταιρεία, προχώρησε σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
κατά των πράξεων έκδοσης του ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της από 07/03/2017 νέας πράξης έκδοσης του ΕΟΠΥΥ 
αναφορικά µε τα ποσά αυτόµατης επιστροφής (claw-back) και ποσά έκπτωσης (rebate) που 
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2ο εξάµηνο του 2016 καθώς επίσης και τη 
χρήση 2017. Σηµειώνουµε ότι µέχρι στιγµής, µε εξαίρεση τις χρήσεις 2013, 2016 και 2017, 
είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του claw-back, που 
αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα παροχής υπηρεσιών, λόγω µη γνωστοποίησης, από πλευράς 
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραµέτρων (κλάδου και µονάδων ξεχωριστά) που µπορούν αξιόπιστα 
να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων περικοπών. 
 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back για τις χρήσεις 2014 
και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν οι συνολικές υποβολές των εν λόγω χρήσεων 
και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εκτιµά ότι µε 
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα αποτελέσµατα της Εταιρείας έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε 
επαρκή ποσά καθόλη την περίοδο εφαρµογής του claw-back και του rebate και δεν 
αναµένεται περαιτέρω σηµαντική επιβάρυνση αυτών. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως 2014 κοινοποιήθηκαν από τις συµβαλλόµενες Ιδιωτικές 
Ελεγκτικές Εταιρείες στις κλινικές της Εταιρείας και του Οµίλου τα αποτελέσµατα του 
διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον ΕΟΠΥΥ για την 
περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. Με βάση τα κοινοποιηθέντα πορίσµατα οι µη αποδεκτές 
δαπάνες ανέρχονται σε επίπεδο Εταιρείας σε € 3.868 και σε επίπεδο Οµίλου σε € 4.620. Οι 
συµβαλλόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές προχώρησαν, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, σε 
υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρηµάτων, η οποία ολοκληρώθηκε µε την επιφύλαξη 
περί της νοµιµότητας της απόφασης του Διοικητικού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ υπ’ αρίθµ. 593 
σχετικά µε τις διευκρινήσεις και οδηγίες για την αναδροµική εφαρµογή των ΚΕΝ, σύµφωνα 
µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Για τον ανωτέρω λόγο, ήτοι την 
αναδροµικότητα, οι συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ. 
 
Η συγκεκριµένη απόφαση κοινοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο 2013 και αφορούσε σε 
διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρµογή των ΚΕΝ, σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό 
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), µε αναδροµική ισχύ από ενάρξεως του 2013. Με δεδοµένο ότι ο 
έλεγχος των υποβολών του έτους 2013 βασίστηκε στην ως άνω απόφαση, οι 
συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ λόγω της 
αναδροµικότητας εφαρµογής των ΚΕΝ για τη συγκεκριµένη χρήση αλλά και µε σκοπό την 
ακύρωση της συγκεκριµένης απόφασης καθώς εκδόθηκε από αναρµόδιο όργανο (ήτοι από 
το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ).  
 
Οι συνεργαζόµενες µε τον ΕΟΠΥΥ µονάδες της Εταιρείας, µε βάση τα κοινοποιούµενα από 
τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά, για claw-back και rebate, σηµειώµατα, παρά τη µη ολοκλήρωση 
των ελέγχων για τις χρήσεις 2014 και 2015, προχώρησαν, αποκλειστικά και µόνο για λόγους 
φορολογικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 
1113/2.6.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων επιστροφών για τις περιόδους 
1/1/2013-31/12/2018. Από ενάρξεως της χρήσης 2016, οι εκπτώσεις (rebates) του άρθρου 
100 του Ν. 4172/2013, ενσωµατώνονται στις µηνιαίες υποβεβληµένες τιµολογήσεις των 
εταιρειών του Οµίλου προς τον Οργανισµό. 
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Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ), (ΦΕΚ Α 184 31-12-2015) αποφασίσθηκε 
ότι η ισχύς των υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεων µεταξύ των 
ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του 
ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, να παραταθεί έως τις 
30/06/2016. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του υπ αριθ. 4410/2016 Νόµου (αρ. ΦΕΚ 
141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συµβάσεων µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων 
των παρόχων υγείας µέχρι την ολοκλήρωση των νέων συµβάσεων. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του υπ’ αρ. 4368/2016 Νόµου «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των 
παρόχων υγείας, πλην φαρµακοποιών, που πραγµατοποιήθηκαν από την 01/01/2016 και 
υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται µε δειγµατοληψία, η 
οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να αφορά ποσοστό µικρότερο του πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνολικού αριθµού των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών δαπανών 
ασφαλισµένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθµό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο 
ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις µη εκκαθαρισθείσες οφειλές του 
ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην φαρµακοποιών και νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ., που 
αφορούν τα έτη 2012-2015, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Από την εφαρµογή του παρόντος 
εξαιρούνται οι συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 
παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α ́167). Κατά συνέπεια οι υποβληθείσες δαπάνες των κλινικών 
του Οµίλου για τη χρήση 2016 & 2017 έχουν ελεγχθεί από τους αρµόδιους φορείς του 
ΕΟΠΥΥ και οι όποιες περικοπές προέκυψαν (ήτοι rebate, µη αποδεκτές δαπάνες και claw-
back) θεωρούνται οριστικές. 
 
Τον Οκτώβριο 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 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 η Εταιρεία έχει ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι 
των διατάξεων του συγκεκριµένου άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων τους.  
 
Επιπλέον µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) µε αριθµό 1874/2017 
ακυρώνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2012 από το 
Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ για µείωση τιµών σε επιλεγµένες διαγνωστικές εξετάσεις. 
Στο σκεπτικό της απόφασης επισηµαίνεται πως οι αποφάσεις εκδόθηκαν από αναρµόδια 
αρχή (Διοικητικό Συµβούλιο ΕΟΠΥΥ) καθώς δεν υφίσταται διάταξη νόµου που να παρέχει 
τέτοια αρµοδιότητα. 
 
Με την απόφαση 194/448/08-02-2018 του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποφασίσθηκε οµόφωνα η 
έγκριση της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τον υπολογισµό του clawback 2017, για 
τις περιπτώσεις των παρόχων όπου η υποβαλλόµενη δαπάνη τους, περιλαµβάνει εντός αυτής 
προκληθείσα δαπάνη περισσότερων από µίας υποκατηγορίας παρεχόµενης υπηρεσίας 
υγείας. Συγκεκριµένα για αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά rebate και περικοπής κάθε 
παρόχου, όπως έχουν προσδιοριστεί βάση της Υ.Α. Γ3γ/Γ.Π.58976 και της Κ.Υ.Α. 
Β2β/οικ.38642 αντίστοιχα, επιµερίζονται σε κάθε υποκατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας 
υγείας της Γ3γ/37400 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (αρ. ΦΕΚ 26/15-01-2018), µε βάση 
την ποσοστιαία αναλογία δαπάνης της υποκατηγορίας επί της αρχικά υποβαλλόµενης 
δαπάνης κάθε παρόχου. 
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Την 1η Νοεµβρίου 2018 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
4898/Β/01.11.2018) η απόφαση του υπουργείου Υγείας µε την οποία επέρχεται 
τροποποίηση και αντικατάσταση της µε αριθµ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β ́ 
2315) κοινής υπουργικής απόφασης, µε περιεχόµενο «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» για τον νέο Ενιαίο 
Κανονισµό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Με τον αναφερόµενο Κανονισµό επανακαθορίζονται 
οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους 
και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζηµίωσης 
της σχετικής δαπάνης. Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίσθηκε η 1η Νοεµβρίου 2018. Την 
9η Μαρτίου 2019 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. ΦΕΚ 43) ο Νόµος 
4600/2019 "Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 
Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις". 
 

10. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2016 

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων 17.309  17.839 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 38.092  40.403 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 16.497  18.646 
Επεξεργασίες από τρίτους 2.844  2.762 
Έξοδα ενοικίων 2.455  2.513 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 2.828  2.649 
Λοιπές παροχές τρίτων 6.103  6.318 
Έξοδα από φόρους και τέλη 2.288  1.461 
Έξοδα µεταφορών 421  437 
Έξοδα ταξειδίων 150  157 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 91  109 
Λοιπά έξοδα 2.214  2.248 
Έξοδα αποσβέσεων 11.478  12.435 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 413  532 

Υπόλοιπο 103.180  108.508 
 

11. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2016 

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις 18  719 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 584  663 
Έσοδα από εκµίσθωση παγίων 914  705 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 507  805 
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων 216  248 
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 189  79 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 539  979 
Έσοδα από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 175  0 
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 3.856  9.839 
Λοιπά έσοδα 1.954  1.782 
Κέρδος επανεκτίµησης παγίων  3.863  0 
Έσοδα από προµήθειες - µεσιτείες 526  496 

Υπόλοιπο 13.343  16.315 
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12. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2016 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.696  11.632 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.277  3.255 
Επεξεργασίες από τρίτους 165  190 
Έξοδα ενοικίων 588  241 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 180  140 
Λοιπές παροχές τρίτων 580  631 
Έξοδα από φόρους και τέλη 1.763  512 
Έξοδα µεταφορών 104  111 
Έξοδα ταξειδίων 135  93 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 135  207 
Λοιπά έξοδα 767  746 
Έξοδα αποσβέσεων 1.682  1.939 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 110  139 

Υπόλοιπο 19.183  19.836 

 
 
13. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2016 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.041  717 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 64  124 
Έξοδα ενοικίων 92  103 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 101  77 
Λοιπές παροχές τρίτων 92  143 
Έξοδα από φόρους και τέλη 38  122 
Έξοδα µεταφορών 47  30 
Έξοδα ταξειδίων 17  24 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 185  165 
Λοιπά έξοδα 128  148 
Έξοδα αποσβέσεων 161  159 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 9  9 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 4.900  811 

Υπόλοιπο 6.875  2.633 
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14. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2016 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις 1.251  1.618 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµιές 434  234 
Ζηµιά αποµείωσης Παγίων υπό εκτέλεση 1.401  0 
Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 235  3 
Τόκοι υπερηµέριας εµπορικών υποχρεώσεων 670  22 
Εκπτώσεις επί απαιτήσεων παλαιών ασφαλιστικών ταµείων 1.402  0 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα προηγούµενων χρήσεων 519  0 
Προβλέψεις επίδικων υποθέσεων 200  307 
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 982  922 
Ζηµιά αποµείωσης (αποτίµησης) αξίας ακινήτων 8.839  0 

Υπόλοιπο 15.933  3.105 

 
15. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017   Περίοδος 1/1-

31/12/2016 
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 26.808  22.727 
Τόκοι πραγµατικού επιτοκίου 28  585 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 348  349 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 27.184  23.661 

    
Μείον:    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5  4 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 5  4 

    
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (27.179)  (23.657) 

 
16. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017   Περίοδος 1/1-

31/12/2016 
Έσοδα συµµετοχών 200  0 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 716  0 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 916  0 

    
Μείον:    
Ζηµιές από πώληση επενδύσεων 822  1.500 
Ζηµιά από πρόβλεψη αποτίµησης επενδυτικών ακινήτων 6.145  0 
Ζηµιά από αποµείωση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0  0 

Ζηµιές από αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση 1.143  132 

Ζηµιές από αποµείωση υπεραξίας 0  627 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 8.110  2.258 

    
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (7.194)  (2.258) 
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17 Φόροι εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017   Περίοδος 1/1-

31/12/2016 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.477  312 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν  80  0 
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 169  160 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 8.480  1.048 
Αναβαλλόµενος φόρος (1.436)  1.319 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 8.769  2.840 

    

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017   Περίοδος 1/1-

31/12/2016 
    

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (43.972)  (21.702) 
      

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2017: 29 %, 2016: 29 %) (12.752)  (6.294) 

Φόρος επί των ζηµιών περιόδου που δεν αναγνωρίζεται 4.670  (875) 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις 80  0 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 169  160 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 8.480  1.048 

Έσοδα/(Έξοδα) τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος 8.122  8.800 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 8.769  2.840 

 
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).  
 
Εντός των χρήσεων 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 µε την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαµβάνονται 
συνολικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι 
ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά την χρήση 
βεβαίωσης αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017. 
Για το σύνολο των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις µε 
αποτέλεσµα να εκτιµά ότι δεν θα προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας κατά την χρήση ολοκλήρωσης και κοινοποιήσεως των Εκθέσεων.  
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρµόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήµερα.  
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18. 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: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017   Περίοδος 1/1-

31/12/2016 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της 
Εταιρείας (50.286)  (23.520) 

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

    
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (2,3828)  (1,1145) 
 
19. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 11.478 (2016: € 12.435) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 
1.682 (2016: € 1.939) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 161 (2016: € 159) τα 
έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Οι ανακατατάξεις που εµφανίζονται ανωτέρω αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας που 
αναλυτικά παρατίθενται στην Σηµείωση 23 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
Σηµειώνουµε ότι τα εν λόγω ακίνητα κατά την 31/12/2017 δεν χρησιµοποιούνταν στα 
πλαίσια των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό 
εντάσσονται ενέργειες που θα συµβάλλουν στην αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων είτε 
µέσω της µίσθωσης τους είτε µέσω της λειτουργίας τους ως µονάδες υγείας. 
  

Γήπεδα & 
οικόπεδα

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα 
 & 

µηχανολογικ
ές 

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
Ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιµότητας (12.004) (13.492) 0 0 0 0 (25.496)
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο κατά την 31/12/2016 63.849 192.211 149.156 1.955 27.675 6.711 441.557
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2017 0 251 3.677 36 697 132 4.793
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2017 0 (9) (1.128) (110) (166) 0 (1.413)
Ανακατατάξεις στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 0 (2.600) (2.600)
Απόενσωµάτωση θυγατρικής (2.077) (8.993) (515) (40) (915) 0 (12.540)
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (9.940) 9.476 0 0 0 0 (464)
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 133 183 0 20 0 336
Σύνολο κατά την 31/12/2017 51.833 193.070 151.371 1.840 27.312 4.243 429.669

Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2016 0 23.794 117.216 1.493 22.841 0 165.344
Ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιµότητας (1.013) (1.013)
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο κατά την 31/12/2016 0 22.782 117.216 1.493 22.841 0 164.332
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2017 0 4.498 7.518 71 769 0 12.856
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2017 0 (0) (888) (58) (113) 0 (1.059)
Ανακατατάξεις στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 0 (337) 0 0 0 0 (337)
Απόενσωµάτωση θυγατρικής 0 (34) (191) 0 (13) 0 (238)
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες 0 (9.130) 0 0 0 0 (9.130)
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο κατά την 31/12/2017 0 17.779 123.655 1.506 23.484 0 166.425

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2016 75.853 181.908 31.940 461 4.834 6.711 301.709
Κατά την 31/12/2017 51.833 175.290 27.716 334 3.828 4.243 263.244
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Επιπλέον, η Διοίκηση προχώρησε σε αποµείωση της λογιστικής αξίας των παγίων υπό 
εκτέλεση, καθώς αυτή υπερέβαινε την ανακτήσιµη αξία αυτών, αναγνωρίζοντας την 
διαφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσεως και συγκεκριµένα στο κονδύλι 
"Λοιπά λειτουργικά έξοδα". Τα αποτελέσµατα µετά φόρων της Εταιρείας από την ανωτέρω 
αποµείωση επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € (995), µετά την αφαίρεση της σχετικής 
αναβαλλόµενης φορολογίας ποσού € 406. 
 
Η Διοίκηση, εντός των πλαισίων των υιοθετηµένων λογιστικών πολιτικών, ανέθεσε σε 
αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων την αποτίµηση-επανεκτίµηση της 
ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 στην εύλογη αξία αυτής. 
Μετά την εν λόγω αποτίµηση το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
αυξήθηκε κατά € 8.666.  
 
Η υπεραξία των ενσώµατων παγίων που προέκυψε, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των 
λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά το ποσό των € 8.738, 
µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης ποσού € 3.567.  
 
Επιπλέον, κατά την αποτίµηση µεµονωµένων ακινήτων προέκυψε υπεραξία ποσού € 3.863, 
η οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά 
έσοδα" µε συνέπεια την αύξηση των αποτελεσµάτων µετά φόρων κατά το ποσό των € 2.743, 
µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας ποσού € 1.120.  
 
Παράλληλα προέκυψε και αποµείωση της αξίας µεµονοµένων ακινήτων ποσού € 8.839, η 
οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά 
έξοδα" µε συνέπεια τη µείωση των αποτελεσµάτων µετά φόρων του Οµίλου κατά το ποσό 
των € 6.276, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας για την Εταιρεία 
ποσού € 2.563. 
 
Οι σχετικές αποσβέσεις των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της κλειόµενης χρήσεως 
υπολογίσθηκαν βάσει των αξιών αυτών πριν την εκτίµηση της 31/12/2017 και κατά 
συνέπεια το υπόλοιπο των αποσβέσεων των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων το οποίο 
βάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης χρήσεως δεν έχει επηρεασθεί από 
την αναπροσαρµογή της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στις εύλογες αξίες 
αυτών.  
 
Το µεγαλύτερο µέρος των ιδιόκτητων ακινήτων του Οµίλου είναι ακίνητα ειδικού σκοπού 
και δεσµευτικής χρήσης (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης). Για τα εν 
λόγω ακίνητα ως µέθοδος αποτίµησης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του αποσβεσµένου 
κόστους αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost Method), ενώ για τα υπόλοιπα 
ακίνητα, ανάλογα τον τύπο τους καθώς και τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία, 
χρησιµοποιήθηκε µεθοδολογία αποτίµησης βάσει των Ευρωπαϊκών Εκτιµητικών Προτύπων 
(µέθοδος υπολειµµατικής αξίας, συγκριτικών στοιχείων, εισοδήµατος). 
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις κατά 
την 31/12/2017 συνολικού ποσού € 317.564 (2016: € 317.564) προς εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 
Μεταγενέστερα της 31/12/2017 το Ελληνικό Δηµόσιο προχώρησε στην εγγραφή 
προσηµειώσεων επί ακινήτων της Εταιρείας προς εξασφάλιση φορολογικών υποχρεώσεων 
της Εταιρείας ύψους € 8.930 και σε αναγκαστική εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου για 
ασφαλιστικές της υποχεώσεις ποσού € 3.219. 
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20. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Λογισµικά 
προγράµµατα 

Άδειες 
εκµεταλλεύσεως 

& λοιπά 
δικαιώµατα 

Μισθωτικά 
δικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως     
Κατά την 31/12/2016 6.755 3.401 70 10.226 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2017 106 0 0 106 
Απόενσωµάτωση θυγατρικής (27) 0 0 (27) 
Σύνολο κατά την 31/12/2017 6.833 3.401 70 10.304 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
Κατά την 31/12/2016 5.831 3.248 51 9.131 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2017 456 5 5 465 
Απόενσωµάτωση θυγατρικής (2) 0 0 (2) 
Σύνολο κατά την 31/12/2017 6.286 3.253 56 9.594 

     

Αναπόσβεστη αξία     
Κατά την 31/12/2016 923 153 19 1.095 
Κατά την 31/12/2017 548 148 14 710 

 
Οι άδειες εκµεταλλεύσεως αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλλει η Εταιρεία 
προκειµένου να εξασφαλίσει την άδεια εκµετάλλευσης και λειτουργίας των διαγνωστικών 
κέντρων.  
 
21. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι κινήσεις των συµµετοχών της Εταιρείας σε θυγατρικές για την κλειόµενη χρήση 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα 
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2016 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 14.594 0 (2.378) 12.216 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.  Μαιευτική Κλινική 7.108 0 0 7.108 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αδρανής Εταιρεία 6.468 0 (155) 6.313 

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

Αδρανής Εταιρεία 9.718 0 (7.890) 1.828 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. Διαγνωστικό 
Κέντρο 5.316 0 (1.595) 3.721 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 

Ψυχιατρική 
Κλινική 5.246 0 (262) 4.984 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  

Κέντρο 
Αποκατάστασης 5.133 0 0 5.133 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 4.695 0 0 4.695 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα 
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2016 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Α.Ε. Γενική Κλινική 3.980 0 (794) 3.186 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 2.996 0 0 2.996 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 2.806 0 0 2.806 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 1.560 0 (343) 1.217 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 1.470 0 0 1.470 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 1.382 0 0 1.382 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 1.912 0 (1.912) (0) 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 755 0 0 755 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 713 0 (383) 330 

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

Διαγνωστικό 
Κέντρο 649 0 0 649 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 547 0 0 547 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 

Αδρανής Εταιρεία 543 0 0 543 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 489 0 0 489 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 453 0 0 453 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 338 0 0 338 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 294 0 0 294 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 264 0 (264) 0 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 245 0 0 245 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 220 0 0 220 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αδρανής Εταιρεία 59 0 0 59 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 0 51 0 51 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα 
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2016 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ 
Ι.Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 28 0 0 28 

EUROMEDICA – ΥΓΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 13 0 0 13 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 7 0 0 7 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εµπορική Εταιρεία 53 0 (53) 0 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 2.934 0 (2.934) 0 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 234 0 (234) 0 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ  Αδρανής Εταιρεία 5.755 0 (5.755) 0 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αδρανής Εταιρεία 34 0 (34) 0 

EUROMEDICA GULF A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αδρανής Εταιρεία 89 0 (89) 0 

  89.100 51 (25.074) 64.077 
 
Για τις µεταβολές των αξιών κτήσεως σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες παρατίθενται 
σχετικές πληροφορίες στη Σηµ. 3.  
 
Κατά την 31/12/2017, η Εταιρεία διενήργησε έλεγχο αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών 
της σε θυγατρικές εταιρείες, βάσει του επιχειρηµατικού πλάνου εκάστης εταιρείας. Το 
ανακτήσιµο ποσό εκάστης µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (θυγατρικής εταιρείας) 
προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισµού της αξίας χρήσης (value in use) αυτών. Η αξία χρήσης 
υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόµενων (µελλοντικών) ταµειακών ροών οι οποίες κάλυπταν 
πενταετή περίοδο και προσδιορίσθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσας συνθήκες 
αγοράς, τα ιστορικά οικονοµικά δεδοµένα ανά εταιρεία καθώς και παραδοχές σχετικά µε 
µελλοντικά γεγονότα. 
 
Οι ταµειακές ροές εκάστης εταιρείας πέραν της πενταετούς περιόδου υπολογίστηκαν κατά 
προσέγγιση µε τη βοήθεια των εκτιµώµενων ρυθµών ανάπτυξης. Το προ φόρων επιτόκιο µε 
το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν ανήλθε από 10,6 % - 16,0 % 
και οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν µε 
ρυθµό ανάπτυξης 1,0 %, δηλαδή µε τον εκτιµώµενο µέσο ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου 
υγείας στην Ελλάδα. 
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Οι βασικές υιοθετούµενες παραδοχές για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (value in use) 
έχουν ως κάτωθι: 
Προβλεπόµενα περιθώρια κέρδους: Η βάση µε την οποία προσδιορίσθηκαν τα µικτά 
περιθώρια κέρδους είναι τα µικτά περιθώρια κέρδους κάθε θυγατρικής εταιρείας, βάσει της 
τελευταίας ιστορικής πενταετίας. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα µικτά περιθώρια 
κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιµάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά 
των τρεχουσών συνθηκών. 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιµώµενες προσθήκες πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που 
παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η κάθε οµάδα µονάδων δηµιουργίας 
ταµειακών ροών να διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το µερίδιο αγοράς. 
Επιτόκια οµολόγων: Λήφθηκε υπόψη η µεσοσταθµική απόδοση των κρατικών οµολόγων 
δεκαετούς διάρκειας εκδόσεως των χωρών - µελών της Ευρωζώνης, στην αρχή της 
προβλεπόµενης πενταετίας. 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο αποµείωσης, η καθαρή ζηµιά που αναγνωρίστηκε, ποσού € 
25.074, αφορά το ποσό της λογιστικής αξίας, το οποίο υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό των 
εν λόγω θυγατρικών εταιρειών και επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Τα δικαιώµατα των µη ελέγχουσων συµµετοχών ανέρχονται σε € 41.420 (2016: € 41.364) 
µε τα σηµαντικότερα να αφορούν τις θυγατρικές εταιρείας τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των 
οποίων αναλύονται στους κάτωθι πίνακες. Συγκεκριµένα: 
 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 42.187 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.962 
Σύνολο Ενεργητικού 45.149 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.708 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.448 
Σύνολο υποχρεώσεων 13.156 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 31.993 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 50,0% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 15.997 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 15.997 
  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 

Πωλήσεις 13.077 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (1.807) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 11.270 
Αποτελέσµατα µετά φόρων 772 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 386 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 386 

  
  
  
  
  

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  
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Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 39.027 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.505 
Σύνολο Ενεργητικού 41.532 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 15.782 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.287 
Σύνολο υποχρεώσεων 21.069 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 20.464 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 49,7% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 10.161 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 10.303 
  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 

Πωλήσεις 13.331 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (4.229) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 9.102 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (477) 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (237) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (240) 

  
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 

Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 22.340 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.201 
Σύνολο Ενεργητικού 25.540 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.536 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 29.301 
Σύνολο υποχρεώσεων 32.837 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (7.297) 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 61,5% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (4.488) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (2.809) 
  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 

Πωλήσεις 6.333 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (479) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 5.854 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (2.178) 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.340) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (839) 

  
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.018 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.834 
Σύνολο Ενεργητικού 3.852 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 58 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.379 
Σύνολο υποχρεώσεων 5.437 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (1.584) 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 100,0% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.584) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (0) 
  
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 
Πωλήσεις 1.250 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (80) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 1.170 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (169) 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (169) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (0) 

  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 

Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 6.675 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 93 
Σύνολο Ενεργητικού 6.769 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.931 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 578 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.509 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 3.260 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 43,6% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 1.421 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.839 
  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 

Πωλήσεις 2.708 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (756) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 1.952 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (336) 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (147) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (190) 
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Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 2.086 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.852 
Σύνολο Ενεργητικού 3.939 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 195 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.177 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.372 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 2.566 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 49,3% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 1.264 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.302 
  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 

Πωλήσεις 3.409 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  (774) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 2.635 
Αποτελέσµατα µετά φόρων 65 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 32 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 33 

  
ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 14.477 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 48 
Σύνολο Ενεργητικού 14.526 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 136 
Σύνολο υποχρεώσεων 136 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 14.390 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 54,2% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 7.799 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 6.591 
  
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 
Πωλήσεις 0 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  0 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 0 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (1.723) 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (934) 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (789) 

  
  

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 
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Συνοπτική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Κατά την 31/12/2017 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.804 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 265 
Σύνολο Ενεργητικού 2.070 

  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 40 
Σύνολο υποχρεώσεων 40 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 2.029 

  
Ποσοστό Συµµετοχής 43,8% 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 888 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.141 
  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 1/1-31/12/2017 

Πωλήσεις 0 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  0 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 0 
Αποτελέσµατα µετά φόρων 0 

  
Αποδιδόµενα σε:  

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 0 
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 0 

 
22. Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Οι σηµαντικότερες κινήσεις που αφορούν διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις του Οµίλου, 
έχουν ως κάτωθι:  
Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. εντός της κλειόµενης χρήσεως προχώρησε σε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και την διανοµή δωρεάν µετοχών στους 
υφιστάµενους µετόχους της. Από την εν λόγω απόφαση οι κατεχόµενες µετοχές της 
Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 8.725.525 χωρίς να µεταβληθεί το ποσοστό συµµετοχής της 
επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Σηµειώνουµε ότι το σύνολο των κατεχόµενων 
µετοχών της Εταιρείας αποτελεί ενέχυρο για δανειακές της υποχρεώσεις ενώ η εύλογη αξία 
αυτής διαµορφώνεται βάσει της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Τον 07/2017 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του κατεχόµενου ποσοστού της στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». 
Συγκεκριµένα προχώρησε στην πώληση 442.484 µετοχών της εν λόγω εταιρείας, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,94, οι οποίες είχαν αποκτηθεί έναντι συνολικού τιµήµατος € 
2.100 στο ποσό των € 500. Από την ανωτέρω µεταβίβαση, λαµβάνοντας υπόψιν και τις 
προγενέστερες αποµειώσεις της αξίας αυτής από την Διοίκηση της Εταιρείας, προέκυψε 
ζηµία η οποία επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων και συγκεκριµένα το κονδύλι 
“Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” (βλέπε σχετικά Σηµείωση 16). 
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Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αποτίµηση των µη εισηγµένων επενδύσεων οι 
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού. Με βάση τον εν λόγω έλεγχο αναγνωρίστηκε στις εταιρικές οικονοµικές 
καταστάσεις, καθαρή ζηµιά αποµείωσης της αξίας στην εταιρεία ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε., ποσού € 1.143. Η ανωτέρω αποµείωση επιβάρυνε την 
κατάσταση συνολικών εσόδων και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” 
(βλέπε σχετικά Σηµείωση 16). 
 
 
23. Ακίνητα για επένδυση 

Η Διοίκηση της Εταιρείας κατά την έναρξη της χρήσης, αξιολογώντας εκ νέου τα πραγµατικά 
περιστατικά καθώς και τις χρήσεις των ιδιόκτητων ακινήτων της, προχώρησε στην 
ανακατάταξη παγίων περιουσιακών της στοιχείων από την κατηγορία των 
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων. 
 
Τα εν λόγω ακίνητα απεικονίζονταν στην εύλογη αξία, βάσει της υιοθετούµενης από την 
Εταιρεία λογιστικής πολιτικής, µε την προκύπτουσα διαφορά της εύλογης αξίας αυτών, από 
την διενεργειθήσα κατά την 31/12/2017 εκτίµηση ακινήτων, να αντιµετωπίζεται βάσει των 
αρχών και κανόνων που ορίζονται στο ΔΛΠ 16. 
 
Στους κάτωθι πίνακες αποτυπώνονται τα ακίνητα για επένδυση κατά την 31/12/2017 και 
κατά την 31/12/2016 µε τις χρήσεις αυτών καθώς και η επίπτωση στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων και την καθαρή θέση από την επανεκτίµηση των ακινήτων που 
ανακατάχθηκαν στην εν λόγω κατηγορία. Συγκεκριµένα: 
 

Ακίνητο επί της οδού Χρήση Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Ν. Πλαστήρα 22, Δήµος Καλαµαριάς, Νοµός Θεσσαλονίκης Αδράνεια 13.007  0 
Βασ. Γεωργίου 16Α, Δήµος Θεσσαλονίκης Αδράνεια 586  0 
Ν.Μάνου 16, Δήµος Θεσσαλονίκης Αδράνεια 3.616  0 
Αγροτεµάχιο Ορµύλια Χαλκιδικής Αδράνεια 43  0 
Οικόπεδο Πλαταιών 9, Βύρωνας Αττικής Αδράνεια 107  0 
Οικόπεδο στο Ν.Ηράκλειο Αττικής Αδράνεια 1.883  0 
27η Οδός Αµερικανικής Σχολής, Δήµος Θερµαϊκού Θεσσαλονίκης Μίσθωση 469  1.016 
Γιάνναρη 36 & Σουµελά, Πλατεία Bristol, Δήµος Κοζάνης Αδράνεια 850  0 
Ίριδος 4, Δήµος Π. Φαλήρου, Νοµός Αττικής  Αδράνεια 257  320 
Ξενώνας LA MOARA, Δήµος Νυµφαίου, Ν. Φλώρινας Μίσθωση 826  2.320 
Αγροτεµάχιο στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Ν. Φλώρινας Αδράνεια 92  235 
Αγροτεµάχιο στη θέση ΛIΝΟΥΡΙΑ, Ν. Φλώρινας Αδράνεια 415  1.507 
Διαµέρισµα, Δήµος Νυµφαίου, Ν. Φλώρινας Αδράνεια 100  120 
Ερµού 1 & Αθηνάς, Δήµος Ελευσίνας, Νοµός Αττικής Μίσθωση 704  770 

Σύνολο  22.955  6.288 

 
  



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

Ετήσια Ενοποιηµένη Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

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

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  102 

 
 Κατά την 31/12/2017 

Ανακαταταχθέντα ακίνητα Εύλογη Αξία  Λογιστική 
Αξία 

 Υπεραξία / 
(Υποαξία) 

 
Αντιστροφή 
Αποθεµατικού 
βάσει ΔΛΠ 16 

 Επίδραση 
Αποτελέσµατος 

Ν. Πλαστήρα 22 13.007  14.829  (1.822)  1.059  (763) 
Βασ. Γεωργίου 16Α 586  743  (157)  0  (157) 
Ν. Μάνου 16 3.616  4.704  (1.088)  0  (1.088) 
Αγροτεµάχιο Ορµύλια Χαλκιδικής 43  45  (2)  3  1 
Οικόπεδο Πλαταιών 9 107  120  (13)  0  (13) 
Οικόπεδο στο Ν.Ηράκλειο 
Αττικής 1.883  2.390  (507)  0  (507) 

Γιάνναρη 36 & Σουµελά 850  1.315  (465)  273  (192) 

Σύνολο 20.092  24.146  (4.054)  1.335  (2.719) 

 
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει τη µέθοδο της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση των επενδύσεων 
τους τόσο σε ιδιοχρησιµοποιούµενα όσο και σε επενδυτικά ακίνητα. Η εκτίµηση της εύλογης 
αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου προσδιορίστηκε βάσει α) της µεθόδου 
εισοδήµατος (income method), β) της µεθόδου των προεξοφληµένων ταµειακών ροών 
(discounted cash flow) και γ) η µέθοδος της υπολειµµατικής αξίας (residual method) για 
τον υπολογισµό του υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης. 
 
24. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσµένες εγγυήσεις µισθώσεως ακινήτων, 
µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων. 
 
Επιπλέον, στο εν λόγω κονδύλι εµφανίζεται το ανεξόφλητο µέρος της εταιρείας ΘΗΣΕΥΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. προς την Εταιρεία, έναντι της 
απόκτησης από αυτήν εντός του 2011 των δύο (2) ιδιόκτητων ακίνητων. Η Εταιρεία, 
έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για αποπεράτωση του κέντρου 
αποθεραπείας της εν λόγω εταιρείας, αποδέχθηκε τη µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής 
της εν λόγω υποχρέωσης και ως εκ τούτου στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 
31/12/2017 να εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Σηµειώνεται ότι βάσει της εν 
ισχύ συµφωνίας για την διευθέτηση του ανωτέρω ληξιπρόθεσµου υπολοίπου, η 
αποπληρωµή θα γίνει είτε έως την ηµεροµηνία λήξης της δανειακής σύµβασης της ανωτέρω 
εταιρείας µέσω αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου, που αποτελούν και συµβατική υποχρέωση 
της δανειακής σύµβασης, είτε µετά την αποπληρωµή της δανειακής υποχρεώσης της 
ανωτέρω εταιρείας εντόκως.  
 
25. Αποθέµατα  

Τα αποθέµατα του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2017   Κατά την 

31/12/2016 

Eµπορεύµατα 100  202 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά 1.902  1.867 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 1  15 
Σύνολο 2.003  2.084 

 
Η Διοίκηση κατ’ έτος επανεξετάζει την ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων και των 
πρώτων υλών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο διενεργεί πρόβλεψη αποµείωσης.  
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26. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2017   Κατά την 

31/12/2016 

Πελάτες (πριν από Rebate και Clawback) 217.384  208.732 
Μείον: Επίδραση εκτιµώµενου Rebate και Clawback (172.214)  (144.212) 
Πελάτες (µετά από Rebate και Clawback) 45.169  64.520 
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.538  3.388 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 85  84 
Επιταγές εισπρακτέες 348  258 
Επιταγές σε καθυστέρηση 219  215 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0  0 
Βραχ. απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις 13.260  11.063 

Δεσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 1  32 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 779  1.787 
Χρεώστες διάφοροι 28.531  33.209 
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 698  684 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 171  398 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.599  2.195 

 94.400  117.833 
Μείον: Προβλέψεις (40.503)  (46.400) 

Υπόλοιπο 53.897  71.432 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.  
 
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσεως και της κλειόµενης χρήσεως, 
προχώρησε στην αναγνώριση µέρους µόνο των σχετικών δουλευµένων εσόδων 
(πωλήσεων) προς τον ασφαλιστικό οργανισµό ΕΟΠΥΥ, λόγω των αποφάσεων περί 
εφαρµογής clawback και rebate.  
 
Σηµειώνεται ότι µέρος των ανωτέρω απαιτήσεων του Οµ από ασφαλιστικά ταµεία και 
εταιρείες, έχουν εκχωρηθεί προς εξασφάλιση και αποπληρωµή λοιπών εµπορικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας (υποχρεώσεις factoring, προµηθευτών, προσωπικού). 
 
27. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

  Ταµείο 1.136  1.445 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 9.270  9.470 

Υπόλοιπο 10.405  10.914 

 
Σηµαντικό µέρος των καταθέσεως όψεως και προθεσµίας της Εταιρείας ήταν δεσµευµένο 
προς εξόφληση ληξιπρόθεσµων εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της, ως αποτέλεσµα 
νοµικών ενεργειών από πλευράς των συµβαλλόµενων τρίτων. 
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28. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 17.456 και διαιρείται σε 21.820.410 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 0,80 εκάστης. Οι µέτοχοι της Εταιρείας κατά 
την 31/12/2017, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο από 2% εµφανίζονται στον κάτωθι 
πίνακα: 
 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2017 
AXON HOLDINGS S.A. 10.390.881  47,6% 
SONAK A.E.B.E. 2.358.883  10,8% 
HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC  1.813.596  8,3% 
HEALTHCARE INVESTORS (GREECE) III, LLC  2.050.000  9,4% 
Ι. ΤΖΙΝΗΣ ΣΠ. ΣΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ  600.000  2,7% 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  453.080  2,1% 
ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 4.153.970  19,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 21.820.410  100,0% 
 
Σηµειώνουµε ότι µεταγενέστερα της 31ης Δεκεµβρίου 2017 και συγκεκριµένα εντός της 
χρήσεως 2018 πραγµατοποιήθηκε µεταβίβαση του κατεχόµενου από την CQS CONVERTIBLE 
AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LTD ποσοστού συµµετοχής στην εταιρεία 
HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί θυγατρική 
εταιρεία του επενδυτικού κεφαλαίου Farallon Capital Management το οποίο µετά την εν 
λόγω απόκτηση κατέχει ποσοστό συµµετοχής και δικαιωµάτων ψήφου ανερχόµενα σε 
17,5%. Σηµειώνουµε ότι το επενδυτικό κεφάλαιο Farallon Capital Management έχει 
αποκτήσει και το µεγαλύτερο µέρος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
29. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2017   Κατά την 

31/12/2016 
  Τακτικό αποθεµατικό 3.929  3.865 
  Ειδικά αποθεµατικά 75  123 
  Έκτακτα αποθεµατικά 1.357  1.357 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 153  1.056 
  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 1.020  420 
  Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241  241 
  Αποθεµατικά από υπεραξία πωλήσεως µετοχών (15.030)  (15.030) 
  Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 1.062  1.062 
  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 782  782 
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 29.131  22.488 
  Αποθεµατικό εύλογης αξίας επενδύσεων 7.944  0 
  Ειδικά έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (240)  (290) 
  Αποθεµατικό συγχώνευσης 7.963  7.963 

Υπόλοιπο 38.386  24.038 

 
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.  
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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.  
 
30. Ίδιες µετοχές 

Ο Όµιλος κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, λαµβανοµένου υπόψη της επίδρασης του 
reverse split, κατείχε 716.649 (2016: 716.649) µετοχές της Εταιρείας (ίδιες µετοχές), τις 
οποίες απέκτησε έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.379 (2016: € 8.379). Τα σχετικά ποσά 
εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Σηµειώνουµε ότι 450.000 µετοχές που 
κατέχει η Εταιρεία είχαν δοθεί ως ενέχυρο για δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και 
εντός της τρέχουσας χρήσεως τα δικαιώµατα ψήφου αυτών έχουν µεταβιβαστεί, αιτία 
ενεχύρου, στους ενεχυρούχους δανειστές.  
 
31. Δάνεια 

Τα δάνεια του Οµίλου 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 ανέρχονται σε € 420.291 (2016: € 408.505) µε τις δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας να ανέρχονται σε € 344.109 (2016: € 323.654). Εκ των 
δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την 31/12/2017 
υποχρεώσεις ύψους € 388.649. 
 
Σχετικά µε τον τραπεζικό δανεισµό της Εταιρείας σηµειώνουµε τα κάτωθι: 
H Εταιρεία τον Μάϊο 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 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση της. 
 
Εντός της κλειόµενης χρήσεως, καθότι οι διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες δεν 
οδήγησαν σε ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης της 
Εταιρείας, οι πιστώτριες τράπεζες ανέθεσαν στο τραπεζικό ίδρυµα Deutche Bank την 
διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την µεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενηµερώθηκε επισήµως εντός της 
τρέχουσας χρήσεως και συγκεκριµένα στις 13/02/2018 ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της 
προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και EFG Eurobank 
µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II (Greece). Βάσει της εν λόγω 
µεταβίβασης η εταιρεία Healthcare Investors II (Greece) αποτελεί καθολικό διάδοχο των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εµπράγµατων και 
λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί µετοχών και απαιτήσεων). Σηµειώνεται ότι διαχειρίστρια 
εταιρεία των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 
4354/2015, είναι η εταιρεία µε την επωνυµία DV01 Δανειακή Βελτίωση Ανώνυµη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. 
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Οι δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες µεταβιβάστηκαν είναι: 

1. Μέρος της από 06.08.2010 σύµβασης κάλυψης οµολογιακού δανείου ύψους € 
185.000, µε την έκδοση δύο σειρών ύψους € 171.000 η Σειρά Α (Tranche A) και 
ύψους € 14.000 η Σειρά Β (Tranche B), µε επιτόκιο Euribor 6µήνου πλέον 
περιθωρίου 3,75% και λήξη την 31.05.2011 η Σειρά Β και 31.12.2016 η Σειρά Α. 
Συγκεκριµένα το ποσό των οµολογιών που είχε καλυφθεί από τις πιστώτριες Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank, το υπόλοιπο των οποίων ανερχόταν στις 
31.12.2017 σε ποσό € 129.841 περίπου, συµπεριλαµβανοµένου κεφαλαίου και 
τόκων. Σηµειώνουµε ότι το συνολικό ύψος του ανωτέρω δανείου ανέρχεται κατά την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία στο ποσό των € 231.820. 

2. Η από 19.12.2007 σύµβαση ανακυκλούµενης πιστώσεως µε ανοικτό αλληλόχρεο 
λογαριασµό που συνήψε µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µέχρι ποσού € 30.000, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε την 05.12.2008. Το οφειλόµενο από την εν λόγω 
σύµβαση ποσό ανέρχεται κατά την 31/12/2017 σε € 20.124. 

3. Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, µετά 
των σχετικών παραρτηµάτων τους, που συνήψε η Εταιρεία βάσει του Ν. 1665/1986 
µε την ανώνυµη εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οι εν λόγω 
δανειακές υποχρεώσεις στις 22.11.2013 αναλήφθηκαν από την ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε η οποία τις ανέθεσε βάσει Σύµβασης Συνεργασίας στην 
θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία EUROBANK ERGASIAS LEASING. Τα 
οφειλόµενα από τις εν λόγω συµβάσεις ποσά ανέρχονται, αντιστοίχως, σε € 3.195 
(εκ της συµβάσεως 560/2010) και σε € 353 (εκ της συµβάσεως 136/2007) . 

4. Η από 29.10.2007 σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό 
που η Εταιρεία συνήψε µε την αλλοδαπή τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία HSBC 
BANΚ plc. Στις 30.01.2013 η αλλοδαπή τραπεζική εταιρεία µεταβίβασε τις πάσης 
φύσεως απαιτήσεις της στην EUROBANK ERGASIAS Α.Ε, η οποία ως εκ τούτου 
υπεισήλθε  στο σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της µεταβιβάζουσας. 
Με πρόσθετη πράξη το όριο της ανωτέρω πίστωσης ανήλθε έως το ποσό των € 7.087. 
Το οφειλόµενο από την εν λόγω σύµβαση ποσό ανέρχεται σε € 7.687. 

5. Η από 01.11.2007 σύµβαση πιστώσεως µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό µέχρι 
ποσού € 24.000, που η Εταιρεία συνήψε µε την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 
Α.Ε. Το οφειλόµενο από την εν λόγω σύµβαση ποσό ανέρχεται σε € 22.466. 

6. Η από 13.12.2007 σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που η Εταιρεία συνήψε µε 
την EUROBANK ERGASIAS LEASING µε αρχικό κεφάλαιο € 1.110. Το οφειλόµενο 
από την εν λόγω σύµβαση ποσό ανέρχεται σε € 1.126. 

 
Οι ανωτέρω δανειακές υποχρεώσεις ήταν εξασφαλισµένες µε τις κάτωθι εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις και ενέχυρα: 

ü Υποθήκη επί ακινήτων της Εταιρείας. 
ü Υποθήκη επί ακινήτων της θυγατρικής ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 
ü Υποθήκη επί ακινήτων της θυγατρικής EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 
ü Υποθήκη επί ακινήτων της θυγατρικής ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην ΙΑΣΩ Α.Ε. 
ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ». 
ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «Ιδιωτική Νευροψυχιατρική 
Κλινική Κασταλία ΑΕ». 

ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «Europrocurement A.E.» 
ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 

ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» 
ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «EUROMEDICA Ιατρικό 
Διαγνωστικό Εργαστήριο Λάρισας Ιατρική Α.Ε.». 
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ü Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε µετοχές της Εταιρείας στην «ΘΗΣΕΑΣ Κέντρο 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.», πρώην «EUROMEDICA Κέντρο 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.». 

ü Σύµβαση ενεχύρου επί τραπεζικών λογαριασµών της Εταιρείας. 
ü Εκχώρηση απαιτήσεων από συµβάσεις ασφαλίσεως των ακινήτων επί των οποίων 
συστάθηκε υποθήκη. 

ü Εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας από συµβάσεις factoring. 
ü Ενέχυρο σε 1.000.000 µετοχές εκδόσεως της ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ιδιοκτησίας 
ΧΑΝΑΡ ΑΕ (πρώην ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ) µε 
ονοµαστική αξία 1,22 ευρώ ανά µετοχή. 

ü Ενέχυρο σε 111.420 µετοχές εκδόσεως της «ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΗ και ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία 100 ευρώ ανά µετοχή. 

ü Ενέχυρο σε 175.516 µετοχές εκδόσεως της «EUROMEDICA-ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΕ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία 29 ευρώ ανά µετοχή. 

ü Προσηµείωση υποθήκης πρώτης τάξεως για ποσό έως € 2.000 σε ακίνητη περιουσία 
ιδιοκτησίας της θυγατρικής Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας 

ü Προσηµείωση υποθήκης πρώτης τάξεως για ποσό € 200 σε ακίνητη περιουσία της 
θυγατρικής Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας 

ü Εταιρική εγγύηση της θυγατρικής Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας 
ü Εταιρική εγγύηση της εταιρείας ΧΑΝΑΡ ΑΕ (πρώην ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ) για ποσό € 850 

 
Τέλος, εντός της χρήσεως 2019 η πιστώτρια τράπεζα της θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. προχώρησε στην µεταβίβαση του συνολικού δανεισµού 
αυτής, ο οποίος κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε € 20.452. Το σύνολο των εν λόγω 
δανειακών υποχρεώσεων απόκτήθηκαν από εταιρεία συµφερόντων της Farallon Capital 
Management η οποία απέκτησε όπως αναφέρεται και ανωτέρω την πλειοψηφία των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Με την εν λόγω εταιρεία έχει επιτευχθεί επί της 
αρχής συµφωνία µε τους πιστωτές της και στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε αίτηση εξυγιάνσης 
κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05.03.2020. Σηµειώνεται ότι η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναµένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της θυγατρικής εταιρείας χωρίς 
καµία επίπτωση στις θέσεις εργασίας.  
 
32. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση του Οµίλου 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 προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 
µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
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 Κατά την 

31/12/2017 
 Κατά την 

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

    

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Έξοδα µισθοδοσίας 24.781  27.083 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 532  561 
Συνολικό κόστος 25.313  27.644 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 6.207  6.278 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 532  668 
Αναλογιστικά κέρδη / ζηµιές 766  0 
Καθαρή υποχρέωση εταιρειών που δεν ενσωµατώθηκαν εντός της 
περιόδου 0  (34) 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου (673)  (704) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 6.833  6.207 

 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και 
υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η Δεκεµβρίου 2017 έχουν ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 6.833  6.207 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές 0  0 
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 6.833  6.207 

    
Κόστος υπηρεσίας 462  622 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 88  138 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζηµιές 0  (143) 
Τερµατικές παροχές (18)  17 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους (673)  (704) 
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  (141)  (70) 

    
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 6.207  6.278 
Κόστος υπηρεσίας 462  622 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 88  138 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 766  (143) 
Τερµατικές παροχές (18)  17 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους (673)  (704) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 6.833  6.207 

 
Οι βασικές οικονοµικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των ανωτέρω 
αποτελεσµάτων έχουν ως κάτωθι:  
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Οικονοµικές Παραδοχές Κατά την 
31/12/2017 

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 1,75% 
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου 1,75% 
Προεξοφλητικό Επιτόκιο 1,60% 
Μέση αναµενόµενη διάρκεια αποπληρωµής των παροχών 16,90 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν.2112/1920 Μηδέν 

 
33. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν σχηµατισµένες προβλέψεις για την κάλυψη µελλοντικών 
εξόδων και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, την εκδίκαση επίδικων διαφορών καθώς και των πρόσθετων φόρων που 
πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Πιο συγκεκριµένα: 
 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

  Λοιπές προβλέψεις 281  314 
  Προβλέψεις επίδικων διαφορών 667  467 
  Προβλέψεις για προσαυξήσεις ανέλεγκτων χρήσεων 3.511  0 
  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 12.784  8.334 

Υπόλοιπο 17.242  9.114 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση προχωράει σε ετήσια 
εκτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αναµένεται να προκύψουν από τον έλεγχο 
παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηµατισµένων προβλέψεων, τυχόν ποσά 
φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, 
στα αποτελέσµατα χρήσεως και στις ταµειακές ροές της Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
34. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Προµηθευτές 57.865  58.663 
Γραµµάτια πληρωτέα 12.661  17.250 
Επιταγές πληρωτέες 2.286  2.124 
Προκαταβολές Πελατών 657  1.218 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 32.366  34.897 
Υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 771  570 
Μερίσµατα πληρωτέα 155  155 
Πιστωτές διάφοροι 21.028  28.823 
Έσοδα επόµενων χρήσεων 3  144 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 488  4.874 
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0  15 

Υπόλοιπο 128.281  148.734 

 
  



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

Ετήσια Ενοποιηµένη Οικονοµική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεµβρίου 2017 

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

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση  110 

 
Κατά την 31/12/2017 και την 31/12/2016 στα ανωτέρω υπόλοιπα της Εταιρείας 
περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού € 82.501 και € 56.937 αντίστοιχα. Οι 
εν λόγω υποχρεώσεις αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2016 

Προµηθευτές 28.862  20.553 
Γραµµάτια πληρωτέα 14.011  16.415 
Επιταγές πληρωτέες 2.066  2.251 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 28.920  4.596 
Πιστωτές διάφοροι 3.478  6.125 
Μισθοδοσία 5.165  6.997 

Σύνολο 82.501  56.937 
 

Το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 
Προµηθευτές και Πιστωτές διάφορους αφορά κατά κύριο λόγω υποχρεώσεις για τις οποίες 
είτε έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή ασκηθεί αγωγές είτε συνεπεία της έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων έχουν ληφθεί ασφαλιστικά ή αναγκαστικά µέτρα. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας επιδιώκει να συνάπτει και - όπου είναι εφικτό - συνάπτει συµφωνίες ρύθµισης και 
αποπληρωµής του συνόλου ή µέρους των υποχρεώσεων της. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία που παρείχαν οι συνεργαζόµενοι µε την Εταιρία δικηγόροι, εκτιµάται ότι η 
δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας.  

 
35. 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 1/1-31/12/2017 
και την 31η Δεκεµβρίου 2017, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
 

Συνδεδεµένα Μέρη 

Έσοδα 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα 

  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσει
ς προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0   93 148 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 49   34 33 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0   0 160 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 0 0   1 0 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0   2 9 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 59 0   0 112 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0 0   0 55 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 0 0   126 0 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 218   0 634 
ΑΧΟΝ ΑΧΕ 0 0   4 9 
ΣΟΝΑΚ ΑΕ 0 0   0 374 
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0   1 0 
ΑΧΟΝ PROPERTY A.E. 0 0   13 0 
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. (νυν ΧΑΝΑΡ Α.Ε.) 0 0   1.945 0 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 0 0   637 0 
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Συνδεδεµένα Μέρη 

Έσοδα 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα 

  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσει
ς προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα 

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 0 0   1.035 0 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 0 0   9 83 
ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 0   698 0 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 1 0   13 1.044 
ΛΗΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 0 0   25 0 

ΣΥΝΟΛΟ 60 267   4.779 2.660 
 
Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της 
Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/12/2017 ανήλθαν σε € 2.421. Κατά την 31/12/2017 
υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας από Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη 
συνολικού ποσού € 54 καθώς και υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης και 
Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 6. 
 
36. Δεσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

36.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/12/2017 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά του Οµίλου συνολικού ποσού € 26.052 (2016: € 26.052) αντίστοιχα. Η 
έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί µε βάση τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες στη Διοίκηση κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, 
µε εξαίρεση ποσό € 667 (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 της Εταιρείας εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται 
να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των 
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις 
αναστολής κατά των ατοµικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη σε πρώτο στάδιο δικαιωθεί µε αποφάσεις του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών σύµφωνα µε τις οποίες αναστέλεται η ισχύς των ως άνω διοικητικών 
πράξεων του ΕΟΠΥΥ. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας µε την σύµφωνη γνώµη των νοµικών συµβούλων της, θεωρεί ότι 
τελικώς θα δικαιωθεί, εντούτοις οι αποφάσεις θεωρούνται εκκρεµείς και έχουν παραπεµφθεί 
στο ΣτΕ. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω ποσά έχουν συµπεριληφθεί στις Χρηµατοικονοµικές 
Καταστάσεις. Παράλληλα, για σκοπούς φορολογικής συµµόρφωσης προχώρησε στην 
έκδοση των αντίστοιχων πιστωτικών τιµολογίων µε βάση της έως τώρα εκδοθείσες από τον 
ΕΟΠΥΥ βεβαιώσεις ποσών αυτόµατης επιστροφής (Clawback) και ποσών επιστροφής 
(Rebate). 
 

36.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις & ενεχυριάσεις περιουσιακών στοιχείων  
Κατά την 31/12/2017 η Εταιρεία 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). Επιπλέον, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην σύναψη συµβάσεων αναδοχής χρέους 
θυγατρικών εταιρειών προς βασικές προµηθεύτριες εταιρείες για συνολικό ύψος οφειλών € 
15.822.  
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36.3 Δεσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Οι εταιρείςε του Οµίλου  κατά την 31/12/2017 είχαν 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 € 3.134 (1/1 - 31/12/2016: € 2.857).  
 

36.4 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, υπάρχει το 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση 
προχωράει σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αναµένεται να 
προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας τις αντίστοιχες 
προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως οι 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου παρέµειναν οι ίδιες σε σχέση µε την συγκριτική 
χρήση. 
 
Εντός της χρήσεως 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 µε την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαµβάνονται 
συνολικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. 
 
Για τις εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις 
µε αποτέλεσµα να µην προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 
Εταιρείας κατά την χρήση κοινοποιήσεως των Εκθέσεων ενώ είναι σηµαντικό να 
αναφέρουµε ότι οι ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως 
κατά την χρήση βεβαίωσης αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017 
από τον οποίο ωστόσο η Διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση πέραν 
από τις φορολογικές υποχρεώσεις που υφίστανται ενώ υφίστανται επαρκείς προβλέψεις για 
τις πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρµόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήµερα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Διοίκησης έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες 
πρόνοιες και δεν αναµένεται µε την ολοκλήρωση των σχετικών φορολογικών ελέγχων να 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικείες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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37. Μεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων Γεγονότα 

 
Σηµαντικές µεταβολές στον τραπεζικό δανεισµό του Οµίλου 
Σχετικά µε τον τραπεζικό δανεισµό της Εταιρείας και του Οµίλου σηµειώνουµε τα κάτωθι: 
H Εταιρεία τον Μάϊο 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 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση της. 
 
Εντός της κλειόµενης χρήσεως, καθότι οι διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες δεν 
οδήγησαν σε ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης της 
Εταιρείας, οι πιστώτριες τράπεζες ανέθεσαν στο τραπεζικό ίδρυµα Deutche Bank την 
διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την µεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενηµερώθηκε επισήµως εντός 
της τρέχουσας χρήσεως και συγκεκριµένα στις 13/02/2018 ότι οι δανειακές υποχρεώσεις 
της προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και EFG 
Eurobank µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II (Greece). Βάσει της εν 
λόγω µεταβίβασης η εταιρεία Healthcare Investors II (Greece) αποτελεί καθολικό διάδοχο 
των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εµπράγµατων και 
λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί µετοχών και απαιτήσεων). Σηµειώνεται ότι διαχειρίστρια 
εταιρεία των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 
4354/2015, είναι η εταιρεία µε την επωνυµία DV01 Δανειακή Βελτίωση Ανώνυµη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. 
 
Παράλληλα, η Εταιρεία µετά από αλλεπάλληλες επαφές µε τις πιστώτριες τράπεζες 
ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση/αναχρηµατοδότηση σηµαντικού µέρους τραπεζικού 
δανεισµού και χρηµατοδοτικών µισθώσεων θυγατρικών της εταιρειών. Οι εν λόγω 
αναδιαρθρώσεις είχαν ως αποτέλεσµα την σηµαντική µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής 
και τη µείωση των επιτοκίων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής 
διάρθρωσης των εν λόγω εταιρειών ενώ θα συµβάλουν και στην βελτίωση της ρευστότητας 
τους. Στο πλαίσιο των εν λόγω αναχρηµατοδοτήσεων έχουν δοθεί επιπλέον εξασφαλίσεις 
από τις επιµέρους θυγατρικές εταιρείες που κατά κύριο λόγο αφορούν την εκχώρηση 
απαιτήσεων τους από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΥΥ. 
 
Τέλος, εντός της χρήσεως 2019 η πιστώτρια τράπεζα της θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. προχώρησε στην µεταβίβαση του συνολικού δανεισµού 
αυτής, ο οποίος κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε € 20.452. Το σύνολο των εν λόγω 
δανειακών υποχρεώσεων απόκτήθηκαν από εταιρεία συµφερόντων της Farallon Capital 
Management η οποία απέκτησε όπως αναφέρεται και ανωτέρω την πλειοψηφία των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
Υπαγωγή της εταιρείας ΑΧΟΝ HOLDINGS SA σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
Στις 08/03/2018 η πιστώτρια τράπεζα της εταιρείας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό επί του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε ενώποιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, αίτηση υπαγωγής αυτής 
στην Έκτακτη Διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης κατ’ άρθρα 68-77 του Ν. 4307/2014. Επί της 
ανωτέρω αιτήσεως στις 15/04/2019 εκδόθηκε απόφαση µε την οποία η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 
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Με βάση την απόφαση που εκδόθηκε, η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
πληρούσε και τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόµος, για να υπαχθεί µια εταιρεία σε 
καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ήτοι, εµφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόµενες 
χρήσεις και βρίσκονταν σε γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων της. Βάσει της προβλεπόµενης εκ του εν λόγω νόµου διαδικασίας, στις 
08/11/2019 και 20/12/2019 η Ειδική Διαχειρίστρια προκύρηξε την διενέργεια ανεξάρτητων 
δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκποίηση σηµαντικού µέρους του ενεργητικού 
της, µεταξύ του οποίου και οι κατεχόµενες από αυτήν µετοχές της Εταιρείας. 
 
Έως την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης, αναµένονταν η έγκριση του αρµόδιου 
δικαστηρίου επί της έκθεσης που υπέβαλλε η Ειδική Διαχείριση της εν λόγω εταιρείας καθώς 
και ο ορισµός εισηγητή Δικαστή για τις ανάγκες διανοµής του πλειστηριάσµατος, βάσει των 
οριζόµενων στα άρθρα 73 παρ. 7, 74 και 77 του ν. 4307/2014.  
 
Από την ανωτέρω διαδικασία  δεν επηρεάζεται η οµαλή συνέχιση της λειτουργία της 
Εταιρείας. Ως µόνη αλλαγή υφίστανται η µεταβολή των δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών 
που κατείχε η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και για την οποία η Εταιρεία έχει 
προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις. 
 
Ανάκτηση ακινήτου υπό καθεστώς sales & lease back θυγατρικής εταιρείας 
Η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κατά 
την χρήση 2010 προχώρησε στην σύµβαση αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sales 
and lease back) µε την νύν ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing για ακίνητο ιδιοκτησίας της στην περιοχή της 
Κέρκυρας. Η εύλογη αξία του εν λόγω ακινήτου κατά την στιγµή σύναψης της σύµβασης 
ανέρχονταν σε € 18.755 ενώ το ποσό της χρηµατοδότησης ανέρχονταν σε € 12.000. Η εν 
λόγω θυγατρική εταιρεία ολοκλήρωσε το κατασκευαστικό µέρος των εργασιών επί του 
ακινήτου, αλλά παρά τις ενέργειες και προσπάθειες της Διοίκησης δεν κατέστει εφικτό να 
ξεκινήσει η λειτουργία της κλινικής. Παράλλαλα έγινε και ενεργοποίηση συµβάσεων µέρους 
του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού ύψους € 1.036. Κατά τον 06/2017 η εταιρεία 
leasing κατήγγειλε τις ανωτέρω δανειακές συµβάσεις καθιστώντας απαιτητές υποχρεώσεις 
της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας συνολικού ύψους € 16.373 κατά την 31/12/2017. Στην 
συνέχεια και συγκεκριµένα στις 01/2018 προχώρησε και σε ανάκτηση του ακινήτου 
βαρύνοντας την θυγατρική εταιρεία και µε τον αναλογούν φόρο ύψους € 1.236. 
 
Η Εταιρεία βάσει των ανωτέρω γεγονότων, προχώρησε στην πλήρη αποµείωση της 
συµµετοχής της στην εν λόγω θυγατρική, ύψους € 5.755 κατά την 31/12/2017, καθώς και 
των απαιτήσεων της από αυτήν, ύψους € 4.088, επιβαρύβοντας ισόποσα την εταιρική 
κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης και συγκεκριµένα τα κονδύλια “Έσοδα / (Έξοδα) 
Επενδύσεων” και “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως”. 
 
Σηµειώνεται ότι στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η επίπτωση από την 
ανωτέρω εξέλιξη δεν έχει αποτυπωθεί καθώς η πιστώτρια τράπεζα δεν έχει χορηγήσει έως 
σήµερα την απαιτούµενη πληροφόρηση στην Εταιρεία. 
 
Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων & Έκδοση προσωρινής διαταγής 
Η εταιρεία διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας DV01 Δανειακή Βελτίωση 
Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, άσκησε ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 02/08/2018 αίτηση περί λήψης ασφαλιστικών 
µέτρων (αρ.κατ. 77721/8505/2018) κατά της Εταιρείας. 
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Το αρχικό αίτηµα της ως άνω αιτήσεως, για την οποία εξεδόθη η από 03/08/2018 προσωρινή 
διαταγή, ήταν να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Εταιρείας, των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου, είτε 
στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση απαιτήσεων ποσού € 54.704. 
Παράλληλα ζητούνταν να διαταχθεί να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα την 
υλική και νοµική µεταβολή όλης της κινητής περιουσίας, των απαιτήσεών και των ειδικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας µε πράξεις υλικής και νοµικής διαθέσεως, στα χέρια 
της ιδίας ή τρίτων, µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, µε εξαίρεση την πληρωµή 
της µισθοδοσίας της. 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υπογράφθηκε µεταξύ των µερών συµφωνητικό 
συµβιβασµού µε στόχο την µεταρρύθµιση της αρχικά εκδοθείσας προσωρινής διαταγής (και 
όχι και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων) µέχρι και την συζήτηση της κατά τα ως άνω 
αιτήσεως η οποία είχε προσδιοριστεί την 07/12/2018. 
 
Στόχος της εν λόγω µεταρρύθµισης ήταν η διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας και των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και προς την κατεύθυνση αυτή οι πιστωτές της Εταιρείας 
συναίνεσαν στην ριζική τροποποίηση της προσωρινής διαταγής µε παράλληλη ανάληψη, εκ 
µέρους της Εταιρείας, υποχρέωσης να συµπράξει στη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, 
από εταιρεία συµβούλων που θα επιλέγονταν από τον πιστωτή της Εταιρείας. 
 
Κατά την οριζόµενη ηµεροµηνία συζήτησης της αρχικής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, ήτοι 
την 07/12/2018, η εταιρεία διαχείρισης περιόρισε το αρχικά υποβληθέν αίτηµα της, 
ζητώντας να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής περιουσίας της, 
των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου οπουδήποτε ευρεθησοµένης, 
είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεώς της, µέχρι 
του ποσού των € 54.704 πλέον τόκων. 
 
Βάσει της εν λόγω απόφασης κοινοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 κατασχετήριο εις 
χείρας τρίτων ενώ στην συνέχεια κατατέθηκε και σχετική αγωγή για την οποία αναµένεται 
έως σήµερα η έκδοση απόφασης. 
 
Αίτηµα µειοψηφίας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
Στις 14/05/2019 το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, κατόπιν αιτήµατος της 25/04/2019 µετόχων µειοψηφίας, µε 
θέµα την Ανάκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέου. Το εν 
λόγω αίτηµα το αιτήθηκαν µέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό 17,5243% επί του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριµένα οι µέτοχοι HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE) LLC και HEALTHCARE INVESTORS III (GREECE) LLC. Η εξ’ αναβολής 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/06/2019 αποφάσισε την ανάκληση του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του υφιστάµενου. Σηµειώνουµε ότι στην εν λόγω 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συµµετείχε 
και εκπροσωπήθηκε από την Ειδική Διαχειρίστρια. 
 
Άσκηση ενεχύρων κοινοπρακτικού δανείου & Αναγκαστική Εκτέλεση 
Εντός της χρήσης 2018 και συγκεκριµένα τον 06/2018, οι πιστώτριες της Εταιρείας 
προχώρησαν σε άσκηση των δικαιωµάτων που απέρρεαν από τις Συµβάσεις Ενεχυρίασης 
Μετοχών που είχαν συναφθεί κατά τα προηγούµενα έτη. Βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων, οι πιστωτές της Εταιρείας είχαν την δυνατότητα µετά την έλευση των 
περιγραφόµενων στις δανειακές συµβάσεις γεγονότων εκτέλεσης, να προχωρήσουν στην 
άσκηση των δικαιωµάτων που ορίζονταν στην σύµβαση ενεχυρίασης. Μεταξύ αυτών 
ορίζονταν ρητώς το δικαίωµα πώλησης των µετοχών καθώς και το δικαίωµα άσκησης των 
δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι πιστωτές της Εταιρείας προχώρησαν σε αντικατάσταση των 
Διοικητικών Συµβουλίων σε θυγατρικές εταιρείες των οποίων οι µετοχές είχαν ενεχυριασθεί 
υπέρ του τραπεζικού της δανεισµού ενώ εντός της χρήσης 2019 προχώρησαν και σε 
αναγκαστική εκτέλεση του ενεχύρου επί των κατεχόµενων µετοχών στην εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. 
Το προϊόν από την εν λόγω αναγκαστική εκτέλεση αποµείωσε ισόποσα τις δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας. Στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι εν 
λόγω εταιρείες ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 
 
Εγγραφή προσηµείωσης επί ακινήτου της Εταιρείας από το Ελληνικό Δηµόσιο 
Εντός της χρήσεως 2019 το Ελληνικό Δηµόσιο προχώρησε στην λήψη µέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της Εταιρείας, λόγω των ληξιπρόθεσµων φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων αυτής. Συγκεκριµένα, προχώρησε στην εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης 
επί ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας για συνολική οφειλή ύψους € 8.930, ενώ παράλληλα 
έχει προβεί και σε κατάσχεση απαιτήσεων της Εταιρείας εις χείρας ΕΟΠΥΥ.  
 
Επιπλέον, στις 18/02/2019 το Α Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών, προχώρησε σε αναγκαστική 
εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου της Εταιρείας για οφειλή ποσού € 3.219 και έως του ποσού 
αυτής. 
 
Η Εταιρεία είχε προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της, βάσει των διατάξεων του Ν. 4611/2019, 
την οποία δεν µπόρεσε να τηρήσει και σήµερα αναµένει την απάντηση επί αιτήµατος της για 
εκ νέου ρύθµιση των οφειλών της. 
 
Ολοκλήρωση Φορολογικών Ελέγχων 

Εντός των χρήσεων 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 µε την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαµβάνονται 
συνολικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι 
ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά την χρήση 
βεβαίωσης αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017. 
Για το σύνολο των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις µε 
αποτέλεσµα να εκτιµά ότι δεν θα προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας κατά την χρήση ολοκλήρωσης και κοινοποιήσεως των Εκθέσεων. 
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρµόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήµερα. 
 
Αιτήσεις Εξυγίανσης 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως έχει ανακοινώσει σχετικά και στο επενδυτικό κοινό, εντός 
της χρήσεως 2019 κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών µέτρων κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 
του Ν. 3588/2007 η οποία έγινε δεκτή έως και την εξ’ αναβολής ηµεροµηνία εκδίκασης στις 
03.03.2020. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί µια στρατηγική απόφαση της Διοίκησης που 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις να ανταποκριθεί η εταιρεία, µε βάση τις δυνατότητές της, στη 
ρύθµιση των οφειλών της καθώς και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού 
σχεδίου (business plan) που θα διασφαλίσει όχι µόνο την οµαλή και αδιάκοπη λειτουργία 
της αλλά και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και ανάπτυξή της. 
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Προς την κατεύθυνση αυτή, η Healthcare Investors, στρατηγικός επενδυτής στην Εταιρεία, 
έχει ήδη καταβάλει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και 
µισθοδοσίας και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει µέχρι να αποκαταστήσει την κερδοφόρα 
λειτουργία της και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, ενώ σκοπεύει να 
επενδύσει άλλα 4 κατ. ευρώ άµεσα. 
 
Μέσω του business plan που θα διαµορφωθεί, οι επενδυτές αναµένεται να τοποθετήσουν 
νέα χρήµατα για την ανάταξη της Εταιρείας που θα την καταστήσουν βιώσιµη εκ νέου. Με 
τις κινήσεις αυτές, οι επενδυτές καθιστούν ξεκάθαρη τη δέσµευσή τους για την οριστική 
επίλυση των χρόνιων προκλήσεων της εταιρείας και την πίστη τους στην προοπτική 
ανάκαµψής της. 
 
Βασικό µέληµα και στόχος τόσο της Διοίκησης όσο και των πιστωτών της είναι η οριστική 
λύση που θα επιτευχθεί, να λειτουργήσει προς όφελος της Εταιρείας αλλά και των ιατρών, 
προµηθευτών και συνεργατών και µε γνώµονα τη διατήρηση της µακροχρόνιας συνεργασίας 
µαζί τους. Επισηµαίνεται ότι η Διοίκηση έχει ήδη διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας της 
Εταιρείας, προγραµµατίζει νέες προσλήψεις και τηρεί τις δεσµεύσεις της για την εξόφληση 
της µισθοδοσίας προηγούµενων µηνών καθώς και της εµπρόθεσµης καταβολής της 
τρέχουσας µισθοδοσίας. 
 
Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση 
εξυγιάνσης κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05.03.2020. Η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναµένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. χωρίς καµία επίπτωση στις θέσεις εργασίας. Η διαδικασία εξυγίανσης 
και επίλυσης των εκκρεµοτήτων επισπεύστηκε χωρίς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
µέτρων, καθώς έχει επιτευχθεί επί της αρχής συµφωνία µε τους πιστωτές της εταιρείας που 
εστιάζει πλέον στην άµεση ανάταξή της. 
 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης 
Δεκεµβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020 

 

Γεώργιος Σ. Μήτραινας Δαµιανός Λ. Βαρέλης Λουκάς Σ. Λιάκος 

   

Α.Δ.Τ. ΑΝ 524891 Α.Δ.Τ. ΑΚ 778582 Α.Δ.Τ. ΑΚ 549986 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνων Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

Αρ. Α’ Τάξης 0038962 
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Διαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου 

Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου προς την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.euromedica.gr). 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.euromedica.gr). 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Γεώργιος Μήτραινας (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος)
Διεύθυνση διαδικτύου: www.euromedica.gr Στέφανος Ξενάκης (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Ευάγγελος Παπαδόπουλος (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)
Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: Γεώργιος Δηµάκης  (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)

Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211 Δαµιανός Βαρέλης (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος)
Επαµεινώνδας Ν. Γκιπάλης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 24051

Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόµιµου ελεγκτή: Αδυναµία έκφρασης γνώµης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/17 31/12/16 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 263.244 301.709 Λειτουργικές δραστηριότητες:
Επενδύσεις σε ακίνητα 22.955 6.288 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (43.972) (22.201)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 711 1.096 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.540 27.911 Αποσβέσεις 13.322 14.534
Αποθέµατα 2.003 2.084 Προβλέψεις 648 (6.460)
Απαιτήσεις από πελάτες 53.897 71.432 Ποσά επιστροφών rebate & clawback 28.002 30.345
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.444 10.938 Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.545 33
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 8.839 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 393.794 421.457 Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 6.145 0

Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 1.143 132
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (716) 1.998
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 17.456 Έσοδα συµµετοχών (80) 0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (294.054) (256.914) (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 822 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (276.598) (239.457) Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (216) (248)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 41.420 41.364 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27.179 23.657
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) (235.178) (198.094) 42.661 41.790
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.892 36.263 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών  κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις  λειτουργικές δραστηριότητες:
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 63.410 50.557 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 55 224
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 405.399 372.242 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (23.846) (20.347)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 145.271 160.489 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (9.533) (9.857)
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείον):
 προοριζόµενα για πώληση Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (1.781) (2.499)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 628.972 619.550 Καταβληµένοι φόροι 0 (864)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 393.794 421.457 Σύνολο εισροών / (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.556 8.447

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (24) (0)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.812) (5.998)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 211 186
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 603 120

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 Τόκοι εισπραχθέντες 5 4
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.017) (5.688)

Πωλήσεις 150.231 152.324  
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback (28.002) (30.345) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Καθαρές πωλήσεις χρήσης 122.229 121.979 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 19.049 13.471 Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (4.050) 678
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (9.599) 4.213 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 1 (1.099)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (43.972) (21.702) Σύνολο εισροών / (εκροών) από  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.049) (421)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (52.741) (24.542) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (509) 2.965
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (50.286) (23.564) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 10.914 7.949
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (2.455) (978) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 10.405 10.914
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 16.141 (559)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (36.600) (25.102)
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (36.239) (24.123)
     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (360) (978)
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (2,3828) (1,1166)

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα) (198.095) (172.169)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (36.600) (25.102)
Διανεµηθέντα µερίσµατα (1.065) (854)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής (31) (31)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς 614 61

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα) (235.177) (198.095)

9. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο στο τέλος της κλειόµενης περιόδου ανέρχεται σε 2.391 άτοµα.
10. Κατά τη λήξη της περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων
       περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των  € 484.325 (2016: € 448.277).
11. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

  2) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ»  έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας        υποχρεώσεων του Οµίλου στη λήξη της κλειόµενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε συνδεδεµένα µέρη,
      Ωστόσο, οι υφιστάµενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της µητρικής        όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ):
      εταιρείας και κατά συνέπεια και του οµίλου στο µέλλον. Δεν έλαβαν επαρκή και κατάλληλη τεκµηρίωση που να υποστηρίζει την παραδοχή της διοίκησης α) Έσοδα 60
      αναφορικά µε το θέµα της συνέχισης της δραστηριότητας. β) Έξοδα 267
  3) Οι οικονοµικές καταστάσεις 21 θυγατρικών εταιρειών οι οποίες είναι συνολικά σηµαντικές για τον όµιλο δεν εγρκρίθηκαν από τις διοικήσεις τους.
  4) Δεν τέθηκε στη διάθεσή τους επιστολή επιβεβαιώσεων της Διοίκησης για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. γ) Απαιτήσεις 4.779
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 36.4 των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. δ) Υποχρεώσεις 2.660
3. Υφίστανται επίδικες διαφορές µε συνολικό αρχικό αγωγικό αίτηµα € 26.052 στον Όµιλο, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές ασφαλιστικές ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.421
     συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 54
4. Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 16.295 καθώς & λοιπές ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 6
     προβλέψεις ποσού € 281 χιλ. 12. Στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας & συγκριτικής χρήσης έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για την επίπτωση του clawback
5. Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία.        & rebate. Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη όπως θα είχαν διαµορφωθεί χωρίς την επίδραση αυτών:
6. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

     
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 Περίοδος 1/1-31/12/2017 Δηµοσιευµένα Αναµορφωµένα

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) (762) 0 Πωλήσεις 122.229 150.231
Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 7.944 (559) Μικτό κέρδος 19.049 47.051
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 12.305 0 Λειτουργικά αποτελέσµατα (9.599) 18.403
Αναβαλλόµενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζηµιών) 221 0 Αποτελέσµατα προ φόρων (43.972) (15.970)
Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (3.567) 0 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 13.891 41.893
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 16.141 (559) Συνολικά η παρουσιαζόµενη χρήση έχει επιβαρυνθεί µε µη επαναλαµβανόµενα έξοδα ύψους € 52.683 τα οποία αναλυτικά παρατίθενται

στην Έκθεση Διοικητικού Συµβουλίου.
7. Επί ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 317.564 για χορήγηση δανείων. 13. Ο Όµιλος κατά την 31/12/2017 κατείχε 716.649 ίδιες µετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.379 χιλ..
8. Επί ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 8.930 προς εξασφάλιση φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Το Ανεξάρτητο Μέλος Ο Πρϊστάµενος Λογιστηρίου
& Διευθύνων Σύµβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 524891 Α.Δ.Τ. ΑΚ 778582 Α.Δ.Τ. ΑΚ 549986

Αρ. Αδ. Α' Τάξης 0038962

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούµε εποµένως στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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.

Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:     

28 Φεβρουαρίου 2020

Νόµιµοι Ελεγκτές:

Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές - CROWE 
ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟNAL (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(εταιρικά) Ποσά εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εταιρικά) Ποσά εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

0 0

1. Η αδυναµία έκφρασης γνώµης των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας χορηγήθηκε εξαιτίας της σηµαντικότητας των κάτωθι θεµάτων:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(εταιρικά) Ποσά εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(εταιρικά) Ποσά εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών  αποτελεσµάτων  και συνολικών αποσβέσεων 13.891 18.531

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 (Ποσά εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

   1) Για τη µητρική εταιρεία έχουν ήδη χορηγήσει στις 09.12.2019 Έκθεση Ελέγου µε αδυναµία έκφρασης γνώµης. Κατά συνέπεια δεν κατέστη εφικτό
       να εκφέρουν γνώµη σχετικά µε την ακρίβεια των στοιχείων που προήλθαν από την µητρική εταιρεία και περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
       οικονοµικές καταστάσεις.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

                  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019


