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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 28η Μαΐου 2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και της 
ανάρτησής τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.euromedica.gr. Επισημαίνεται ότι τα 
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 

 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της 31ης 
Μαρτίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε 
αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Έμφαση Θεμάτων 
Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμα μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5 
των συνημμένων ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά 
στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου: 
α) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαινε το 
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 254,3 εκ. και € 285,3 εκ. 
αντίστοιχα, γεγονός το οποίο κυρίως οφείλεται σε αθέτηση τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών 
ληφθέντων τραπεζικών πιστώσεων εντός προκαθορισμένων ορίων. 
β) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικού ποσού € 50,25 εκ. και € 
59,93 εκ. αντίστοιχα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων ποσό € 40,97 εκ. και € 43,09 εκ. 
αντίστοιχα αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. 
 
Στα ως άνω πλαίσια η διοίκηση έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στη Σημείωση 5 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνέχιση της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών 
των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί με βεβαιότητα και, ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες 
συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική αμφιβολία συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου στο 
μέλλον. 
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Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 

 
 

 
Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 

 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Μαργαρίτα Κωνσταντία Βασιλειάδου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σημείωση 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις 6 66.495 48.610 46.687 29.134
Μείον: Κόστος πωλήσεων (45.395) (41.769) (34.231) (26.958)
Μικτό κέρδος 21.100 6.841 12.456 2.176
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.033 939 331 520

22.132 7.779 12.787 2.697
0

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (6.545) (5.808) (3.211) (2.373)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.003) (422) (1.131) (104)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.294) (339) (239) (93)
Λειτουργικά αποτελέσματα 12.290 1.211 8.205 127
Κόστος χρηματοδότησης 7 (5.769) (5.855) (4.509) (4.091)
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών 6.521 (4.644) 3.696 (3.964)
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 8 (1.711) 92 (1.658) 26
Αποτελέσματα προ φόρων 4.810 (4.553) 2.037 (3.938)
Φόρος εισοδήματος 9 (1.698) (1.595) (167) (234)
Αποτελέσματα μετά φόρων 3.112 (6.148) 1.870 (4.172)

Αποδιδόμενα σε:
     - Ιδιοκτήτες μητρικής 2.652 (5.746) 1.870 (4.172)
     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 460 (401) 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:
Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες 
αξίες

0 1.329 0 1.329

Φόρος εισοδημάτων επ ί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 (266) 0 (266)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 0 1.063 0 1.063
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 3.112 (5.085) 1.870 (3.109)

Αποδιδόμενα σε:
     - Ιδιοκτήτες μητρικής 2.652 (4.683) 1.870 (3.109)
     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 460 (401) 0 0

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
  Βασικά 10 0,1256 (0,2723) 0,0923 (0,2122)

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11 389.221 395.494 138.163 140.231
Ασώματες ακινητοποιήσεις 12 3.226 3.353 2.337 2.424
Υπεραξία (Goodw ill) 50.871 50.871 22.761 22.761
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 120.459 120.459
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 4.366 4.360 2.525 2.525
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού

13 4.422 6.080 4.247 5.905

Ακίνητα για επένδυση 11 5.008 2.377 5.620 5.620
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.767 2.036 589 591
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.476 2.492 0 0
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 461.356 467.064 296.700 300.517

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 5.125 4.241 3.010 2.641
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 184.933 155.742 130.781 107.959
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη 
αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

19 19 8 8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 5.207 6.442 1.445 1.448
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 195.284 166.445 135.243 112.055

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 656.641 633.508 431.944 412.571

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 67.643 67.643 67.643 67.643
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 57.247 57.247 57.247 57.247
Αποθεματικά κεφάλαια 16 36.194 39.017 10.524 13.381
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (139.119) (144.602) (116.765) (121.493)
Ίδιες μετοχές (8.379) (8.379) (4.790) (4.790)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 13.587 10.927 13.859 11.989
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 62.457 62.024 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 76.044 72.951 13.859 11.989

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 17 51.135 54.941 8.079 10.079
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 18 7.325 7.177 5.321 5.252
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 26.143 25.438 10.174 10.012
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.937 7.000 61 65
Λοιπές προβλέψεις 19 2.644 2.360 1.078 1.078
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 5.791 21.246 3.821 19.315
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 99.975 118.163 28.535 45.801

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 158.475 125.466 113.826 81.862
Δάνεια 17 88.147 85.171 63.881 61.674
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση

17 224.922 223.168 206.704 207.262

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 9.077 8.590 5.140 3.984
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 480.621 442.395 389.551 354.782

Σύνολο υποχρεώσεων 580.597 560.557 418.085 400.583

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 656.641 633.508 431.944 412.571

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
 Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

9 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο

Διαφορές 
αναπρ/γής 

αξίας 
συμμετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικό από 
έκδοση 

μετατρέψιμου 
ομολογιακού 
δανείου σε 
μετοχές

Αποθεματικό 
συγχώνευση

ς

Αποθεματικά 
φορολογικώ

ν νόμων

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας 
επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 
αξίας ακινήτων 
σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο 
εις νέο Ίδιες μετοχές

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.595 1.062 7.963 4.202 (0) 44.434 (39.705) (8.400) 65.626 204.449

Επίδραση από την ακύρωση της συγχώνευσης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 (9) 0

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.595 1.062 7.963 4.202 (0) 44.434 (39.696) (8.400) 65.616 204.449

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/3/2011 μετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 (5.746) 0 (401) (5.085)

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (204) (204)
Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 58 0 0 (10.763) 0 0 10.705 0 0 0
Τακτοποίηση αποθεματικών 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0)
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 14
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (29) 0 (29) (58)
Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.653 1.062 7.963 (6.561) 1.063 44.434 (34.762) (8.392) 64.982 199.117

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.651 1.062 7.963 (9.266) (0) 34.824 (144.602) (8.379) 62.024 72.951

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/3/2012 μετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.652 0 460 3.112

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30) (30)
Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 36 0 0 (2.857) 0 0 2.821 0 0 0
Τακτοποίηση αποθεματικών 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 (2) 0 3 (1)
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2012 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.687 1.062 7.963 (12.125) (0) 34.824 (139.119) (8.379) 62.457 76.044

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρμο

γής αξίας 
συμμετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικό 
συγχώνευση

ς

Αποθεματικό 
μετατρέψιμο

υ 
ομολογιακο
ύ δανείου σε 
μετοχές

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας 
επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 
αξίας ακινήτων 
σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο 
εις νέο

Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 2.827 3.602 2.727 1.062 (0) 21.795 (51.698) (4.801) 101.186

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/3/2011 μετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 (4.193) 0 (3.130)

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 0 (10.763) 0 0 0 0 10.763 0 0

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 2.827 (7.161) 2.727 1.062 1.063 21.795 (45.129) (4.801) 98.056

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 2.693 (9.870) 7.963 1.062 0 10.750 (121.493) (4.790) 11.989

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/3/2012 μετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.870 0 1.870

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 0 (2.857) 0 0 0 0 2.857 0 0
Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2012 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 0 10.750 (116.765) (4.790) 13.859

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων 4.810 (4.553) 2.037 (3.938)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 4.419 4.526 2.348 2.307
Προβλέψεις 2.075 160 1.069 128
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 188 3 0
Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων 1.658 (0) 1.658 (0)
Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες (6) (65) 0
Απόσβεση επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (63) (34) (4) (4)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.769 5.855 4.509 4.091

18.851 5.893 11.618 2.584

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (883) (602) (369) (578)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (30.598) (9.063) (23.944) (6.987)
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 269 16 2 2
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.587 12.828 13.342 10.558
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.429) (5.640) (515) (3.863)
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 0 (2.249) 0 (177)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.203) 1.183 134 1.539

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων

(0) (4) (0) (0)

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (672) (1.716) 0 (703)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 28 11 0 0
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0 14 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 8 15 0 1
Εισπράξεις επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (0) 195 (0)
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 122 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (637) (1.486) 123 (702)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 1.076 (2.596) (231) (2.991)
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)

(471) (1.308) (27) (606)

Μερίσματα πληρωθέντα 0 (204) (1) 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

605 (4.108) (259) (3.596)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α)+(β)+(γ)

(1.235) (4.410) (3) (2.759)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 6.442 14.685 1.448 5.538
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 5.207 10.274 1.445 2.778

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 13 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο:  
ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σεραφείμ (Πρόεδρος) 
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου (Εκτελεστικό μέλος) 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου (Εκτελεστικό μέλος) 
ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Μη εκτελεστικό μέλος) 
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (Μη εκτελεστικό μέλος) 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων 2-4 
 115 27 Αθήνα 
 Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:                                Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
 Αχιλλέως 8 & Λάμπρου Κατσώνη 
 176 74 Καλλιθέα 
 Ελλάδα  
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
Ο Όμιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και 
επιστημονικών κέντρων, εξοπλισμένων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην 
παροχή κάθε φύσεως ιατρικών υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της μητρικής Εταιρείας του Ομίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της 
οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. 
 
Οι μετοχές της μητρικής Εταιρείας, με την από 5/4/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της υπερκείμενης μητρικής εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατά την 31/3/2012 συμμετέχει, άμεσα και έμμεσα, με ποσοστό 
54,8 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Αμερικής 12, 
Αθήνα). 
 
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες 
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια) και ορισμένες 
επενδύσεις σε μετοχές και επενδυτικά ακίνητα, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία 
τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της 
συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας (βλ. Σημείωση 5).  
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2012 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 Μαρτίου 2012. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 "Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στη 
Σημείωση 2.4. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι 
τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.2 Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2012 έχουν καταρτισθεί βάσει 
των ιδίων λογιστικών αρχών και μεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των 
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ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 
Συνεπώς, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε 
συνδυασμό με τις ετήσιες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2011, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και οι οποίες 
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που 
εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

2.3 Χρήση εκτιμήσεων 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 
της Εταιρείας να 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 δεν 
έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 
 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 (1/1-
31/3/2012) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28 Μαΐου 
2012. 
 

2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός 
από την υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονομικά έτη με 
έναρξη πριν ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. 
 
Α) Νέα πρότυπα, νέες διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων για τα 
οποία η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 
2011 και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα. 
Τα νέα πρότυπα, διερμηνείες και οι τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία έχουν 
εκδοθεί αλλά η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική για τα οικονομικά έτη με έναρξη την 1 
Ιανουαρίου 2011 και δεν έχουν πρόωρα υιοθετηθεί, παρατίθενται παρακάτω. 
 
ΔΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς- 
τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2011). 
Αυτές οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν δύο αλλαγές στο ΔΠΧΑ 1. Η πρώτη τροποποίηση, 
αντικαθιστά τις αναφορές στη συγκεκριμένη ημερομηνία της 1 Ιανουαρίου 2004, με την 
‘ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ’, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις οικονομικές οντότητες 
που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά να αναδημοσιεύσουν αποαναγνωρίσεις που 
συνέβησαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης σε ΔΠΧΑ. Η δεύτερη τροποποίηση παρέχει 
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οδηγίες για το πώς μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να παρουσιάσει τις οικονομικές τις 
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο όπου η οικονομική οντότητα 
αδυνατούσε να συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΑ εξαιτίας του γεγονότος ότι το νόμισμα λειτουργίας 
της ήταν εκτεθειμένο σε υπερπληθωρισμό. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν είναι σχετικές με τον 
Όμιλο και την Εταιρεία και δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις -τροποποίηση (ισχύει από 1 
Ιουλίου 2011). 
Μια οικονομική οντότητα μπορεί να συνάψει μία συμφωνία, όπως η πρακτορεία 
επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπου ο σχετικός λογιστικός χειρισμός μπορεί ή όχι να έχει ως 
αποτέλεσμα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στη συμφωνία να 
μεταβιβασθούν σε τρίτο μέρος (συνολικά ή εν μέρει). Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών για το σύνολο των μεταβιβαζόμενων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που δεν αποαναγνωρίζονται και για οποιαδήποτε συνεχιζόμενη σχέση με 
μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία που αποαναγνωρίζονται, η οποία υπάρχει κατά την 
ημερομηνία αναφοράς , ανεξάρτητα  από τον χρόνο της σχετικής μεταβίβασης. Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία δεν έχουν ακόμα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και θα 
εφαρμόσουν τις αλλαγές την σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής. 
 
ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2015). 
Με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9: ‘Χρηματοοικονομικά μέσα’, οι οικονομικές οντότητες που 
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 δεν χρειάζεται να αναδημοσιεύσουν προηγούμενες περιόδους, αλλά 
είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις 
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:  
• Αλλαγές στην ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, εμφανίζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στην λογιστική αξία με βάση τις 
κατηγορίες επιμετρήσεώς τους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και τις αλλαγές στην λογιστική αξία 
που προκύπτουν από αλλαγή στη μέθοδο επιμέτρησης, όπως από το αποσβεσμένο κόστος 
στην εύλογη αξία, κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9.  
• Γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
έχουν αναταξινομηθεί ώστε να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, ως αποτέλεσμα της 
μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, όπου θα αναφέρονται: (α) η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, (β) η εύλογη 
αξία κέρδους ή ζημιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά 
έσοδα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινομηθεί, (γ) το πραγματικό επιτόκιο που 
καθορίστηκε κατά την ημερομηνία αναταξινόμησης, (δ) τα αναγνωριζόμενα έσοδα ή έξοδα από 
τόκους. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν ακόμα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης 
και δεν μπορούν να την εφαρμόσουν νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2013). 
H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή τη δυνητική επίδραση των συμψηφισμών, συμπεριλαμβανομένων και των 
δικαιωμάτων συμψηφισμού που σχετίζονται με τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισμένες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην 
οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν ακόμα 
αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν μπορούν να την εφαρμόσουν 
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νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 
όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 
συν συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η 
μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο 
αποσβεσμένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της 
οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 
επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η 
οικονομική οντότητα απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. To ΔΠΧΑ 9 αναφέρει ρητά ότι τα παρακάτω δεν 
αποτελούν μεταβολή στο επιχειρηματικό μοντέλο: (α) η μεταβολή στον σκοπό για τον οποίο 
χρησιμοποιείται συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ακόμα και σε 
περιπτώσεις σημαντικών μεταβολών στην κατάσταση της αγοράς), (β) η προσωρινή 
κατάργηση συγκεκριμένης αγοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (γ) η 
μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τμημάτων μιας οικονομικής 
οντότητας με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. 
 
Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να 
επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 
συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης 
αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο 
προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο 
ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται 
στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε 
κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά 
παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της 
εύλογης αξίας. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο 
και την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 
θα αποφασίσουν ο Όμιλος και η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013. 
 
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015). 
Το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προστέθηκαν, με τις περισσότερες από αυτές να 
μεταφέρονται αμετάβλητες από το ΔΛΠ 39. Κατά συνέπεια, μια χρηματοοικονομική 
υποχρέωση επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αν διακρατείται προς 
πώληση ή προσδιορίζεται ως επιμετρούμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις επιμετρούνται στο 
αποσβεσμένο κόστος. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, οι απαιτήσεις ταξινόμησης για ενσωματωμένα παράγωγα έχουν διατηρηθεί. 
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Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
οι οποίες προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και σχετίζονται με 
αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο της οικονομικής οντότητας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ 'εξαίρεση, εφόσον κάτι τέτοιο θα 
δημιουργούσε μια λογιστική αναντιστοιχία (όταν υπάρχει μια αντίστοιχη θέση σε περιουσιακό 
στοιχείο το οποίο επίσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων), είναι 
δυνατόν να ληφθεί μια αμετάκλητη απόφαση για την αναγνώριση ολόκληρης της μεταβολής 
στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στα αποτελέσματα. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο 
και την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 
θα αποφασίσουν ο Όμιλος και η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2015. 
 
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουάριο 2015).  
Η τροποποίηση αλλάζει την ημερομηνία έναρξης ώστε το ΔΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρμοστεί σε 
ετήσιες περιόδους αρχής γενομένης από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η 
πρόωρη εφαρμογή. Η τροποποίηση επίσης μεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την 
αναδημοσίευση προηγούμενων περιόδων. Οικονομικές οντότητες που αρχικά εφαρμόζουν το 
ΔΠΧΑ 9 σε περιόδους που ξεκινούν: (α) πριν την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να 
αναδημοσιεύσουν προηγούμενες χρήσεις και δεν απαιτείται να παρέχουν τροποποιημένες 
γνωστοποιήσεις, (β) από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 Ιανουαρίου 2013 πρέπει 
να επιλέξουν είτε να παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις είτε να αναδημοσιεύσουν 
προηγούμενες περιόδους, (γ) από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 απαιτείται να παρέχουν 
τροποποιημένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδημοσιεύσει προηγούμενες 
περιόδους. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο 
και την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 
θα αποφασίσουν ο Όμιλος και η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2015. 
 
ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό 
του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική 
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που 
υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 10, ένας επενδυτής υποχρεούται να ενοποιήσει μια επένδυση όταν πληρούνται και τα 
τρία κριτήρια: (α) η οικονομική οντότητα έχει δικαίωμα πάνω στην επένδυση, (β) ο επενδυτής 
εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην επένδυση 
και (γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις αποδόσεις. Ο αναθεωρημένος 
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα 
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 
μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Το 
νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και 
δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.  
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

18 
 

ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).   
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος 
της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες 
εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές 
οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν 
παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε 
από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.  
 
Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 
συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2013). 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες 
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Το πρότυπο δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό 
της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση 
των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη 
αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 
Ιουλίου 2012 ). 
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 εστιάζουν στο πώς οι οικονομικές οντότητες παρουσιάζουν τα 
στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τις οδηγίες με βάση 
τις οποίες στοιχεία πρέπει ή δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή 
εάν αυτά τα στοιχεία μπορούν στη συνέχεια να αναταξινομηθούν μέσω των αποτελεσμάτων. Η 
κύρια αλλαγή απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρουσιάσουν σε ξεχωριστές γραμμές 
τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων ανάλογα με την φύση τους και να ομαδοποιήσουν τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα σε δύο κατηγορίες: (α) αυτά που θα 
μπορούσαν στη συνέχεια να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα (προσαρμογές 
αναταξινόμησης) και (β) αυτά που δε θα αναταξινομηθούν. 
 
Το ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων, είτε μετά από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις είτε προ φόρων, με ένα 
ποσό που δείχνει το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με αυτά τα 
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στοιχεία. Οι οικονομικές οντότητες θα συνεχίσουν να έχουν αυτή την επιλογή της φορολογικής 
απεικόνισης. Ωστόσο, εάν κάποια οικονομική οντότητα παρουσιάζει τα στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων πριν από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις τότε απαιτείται ο φόρος να 
κατανεμηθεί και να γνωστοποιηθεί ξεχωριστά για καθεμία από τις δύο κατηγορίες των λοιπών 
συνολικών εσόδων. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης της τροποποίησης. 
 
ΔΛΠ 12, Φόροι εισοδήματος – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012). 
Έχουν γίνει τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12, ‘Φόροι εισοδήματος’, σχετικά με τον τρόπο μέτρησης 
του αναβαλλόμενου φόρου όταν τα επενδυτικά πάγια έχουν επιμετρηθεί χρησιμοποιώντας το 
μοντέλο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40, ‘Επενδυτικά πάγια’. Μια εξαίρεση έχει εισαχθεί για να 
συμπεριλάβει την υπόθεση ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού παγίου ανακτάται 
εξολοκλήρου μέσω πώλησης. Επιπλέον, οι απαιτήσεις του SIC-21 Φόροι Εισοδήματος – 
Ανάκτηση των επανεκτιμημένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα με τα μη αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
μετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο επανεκτίμησης του ΔΛΠ 16, ‘Ενσώματα Πάγια 
Στοιχεία’, έχουν συμπεριληφθεί στο ΔΛΠ 12. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη 
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης και δεν μπορούν να την εφαρμόσουν 
νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 19, Παροχές σε εργαζομένους - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
Η τροποποίηση απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να αναγνωρίζουν όλες τις αλλαγές στις 
υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος, όταν συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Αυτό εξαλείφει την μέθοδο 
‘περιθωρίου’, η οποία επέτρεπε στις οικονομικές οντότητες να μην αναγνωρίζουν τα 
αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αν ήταν εντός ενός περιθωρίου (όντας το μεγαλύτερο από το 10 
τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και το 10 τοις εκατό των 
υποχρεώσεων του προγράμματος) και να αναβάλλουν την αναγνώριση των αναλογιστικών 
κερδών και ζημιών εκτός του εν λόγω περιθωρίου. Η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές 
οντότητες να διαχωρίσουν τις αλλαγές στην καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) 
καθορισμένων παροχών σε τρεις συνιστώσες: (α) το κόστος υπηρεσιών, (β) τον καθαρό τόκο 
της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών-και οι δύο 
παρουσιάζονται στο αποτέλεσμα, και (γ) την επανακαταμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης 
(περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών - που παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά 
έσοδα και δεν ανακυκλώνεται μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Επιπλέον γνωστοποιήσεις απαιτούνται με έμφαση στα παρακάτω συγκεκριμένα θέματα: (α) τα 
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών της οικονομικής οντότητας και τα 
ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα εν λόγω προγράμματα, (β) οι 
κίνδυνοι που απορρέουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένης 
της ανάλυσης ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή, (γ) η συμμετοχή σε 
προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης. 
 
ΔΛΠ 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2013). 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’. Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο 
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ΔΛΠ 31 
‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Η 
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τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
Το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των 
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 
11. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2014). 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα 
κριτήρια συμψηφισμού. Αυτές διευκρινίζουν το νόημα της πρότασης ‘την παρούσα στιγμή έχει 
έννομο δικαίωμα συμψηφισμού’ και ότι κάποια συστήματα ακαθάριστου διακανονισμού μπορεί 
να θεωρηθούν ισοδύναμα με καθαρό διακανονισμό. Οι τροποποιήσεις είναι μέρος του σχεδίου 
περί συμψηφισμών του ΣΔΛΠ και δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Διερμηνεία 20, Κόστος απoψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
Η διερμηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για 
εργασίες εξόρυξης επιφάνειας, όπου οικονομικές οντότητες μπορεί να χρειαστεί να 
απομακρύνουν άχρηστα υλικά εξόρυξης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσματα 
ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών είναι γνωστή ως 
‘αποψίλωση’. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία και δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Δ) Προτεινόμενες βελτιώσεις Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 προσχέδιο προτεινόμενων τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ στα 
πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτίωσης. Η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε μια από τις 
ακόλουθες προτεινόμενες από το ΣΔΛΠ τροποποιήσεις, εάν οριστικοποιηθούν, θα είναι 
ετήσιες περίοδοι αρχής γενομένης από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013, με επιτρεπόμενη την 
πρόωρη υιοθέτηση.  
 
ΔΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει εάν μια οικονομική οντότητα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει 
το ΔΠΧΑ 1 όταν οι πιο πρόσφατες ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις δεν περιέχουν 
μια σαφή και ανεπιφύλακτη δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ. Αυτό θα μπορούσε να έχει 
εφαρμογή ακόμα και σε περίπτωση όπου μια οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 
σε προηγούμενες περιόδους αναφοράς. 
 
Η τροποποίηση θα αποσαφηνίσει εάν μια οικονομική οντότητα η οποία έχει κεφαλαιοποιήσει 
κόστη δανεισμού σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές πριν 
από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ μπορεί να μεταφέρει, χωρίς προσαρμογές, το ποσό 
που κεφαλαιοποιήθηκε προηγουμένως στην αρχική χρηματοοικονομική κατάσταση την 
ημερομηνία της μετάβασης. Επίσης προτείνει να αποσαφηνιστεί ότι τα κόστη δανεισμού τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία μετάβασης και αφορούν περιουσιακά στοιχεία 
υπό κατασκευή, θα λογιστικοποιηθούν (κεφαλαιοποιηθούν) την ημερομηνία της μετάβασης 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 23 ‘Κόστη Δανεισμού’. 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

21 
 

ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1 για την συγκριτική πληροφόρηση 
κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας οι οποίες 
περιέχουν παραπάνω από τις ελάχιστες απαιτούμενες συγκριτικές πληροφορίες. Αν παρέχεται 
επιπρόσθετη πληροφόρηση θα πρέπει να προετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και η 
συγκριτική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται στις σχετικές σημειώσεις για τις 
συγκεκριμένες επιπρόσθετες καταστάσεις. Η τροποποίηση εξετάζει επίσης δύο πτυχές των 
απαιτήσεων συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου η οικονομική οντότητα αλλάζει λογιστικές 
πολιτικές ή κάνει αναδρομικές αναδημοσιεύσεις ή αναταξινομήσεις. 
 
Πρόκειται για τα εξής: (α) η αρχική κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης θα πρέπει να 
παρουσιαστεί όπως στην αρχή της συγκριτικής περιόδου που απαιτείται από το ΔΛΠ 1 ( και 
όχι της προγενέστερης συγκριτικής περιόδου, όπως γίνεται σήμερα) και (β) σχετικές 
σημειώσεις δεν απαιτούνται να συνοδεύουν αυτήν την αρχική κατάσταση της 
χρηματοοικονομικής θέσης πέρα από οτιδήποτε απαιτείται από το ΔΛΠ 1 (που αναφέρεται σε 
συγκριτική πληροφόρηση αναταξινομηθέντων ποσών) και το ΔΛΠ 8. Η τροποποίηση θα 
επικαιροποιήσει τον αντικειμενικό σκοπό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για να 
αντικατοπτρίζει το Εννοιολογικό Πλαίσιο που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010. 
 
ΔΛΠ 16, Ενσώματα πάγια στοιχεία. 
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης πρέπει να ταξινομείται ως 
ενσώματο πάγιο στοιχείο όταν η οικονομική οντότητα προσδοκά την χρησιμοποίηση του για 
περισσότερες από μία περιόδους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ταξινομείται ως απόθεμα. 
 
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση. 
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με διανομή στους 
ιδιοκτήτες ενός μετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με το κόστος των 
συναλλαγών μεταξύ ιδιοκτητών, πρέπει να λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 ‘Φόροι 
Εισοδήματος’. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με τις περιστάσεις τα στοιχεία αυτά του φόρου 
εισοδήματος θα μπορούν να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσματα. 
 
ΔΛΠ 34, Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα 
συγκεκριμένο αναφερόμενο κλάδο πρέπει να γνωστοποιείται μόνο όταν τα ποσά παρέχονται 
τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης μεταβολή 
στο σύνολο τους για τον συγκεκριμένο κλάδο σε σχέση με τα ποσά που έχουν γνωστοποιηθεί 
στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία 
αναφορά στα ποσά που παρέχονται τακτικά στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 
 
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα  (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε 
να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο 
Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο 
και την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 
θα αποφασίσουν ο Όμιλος και η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013. 
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Δ.Λ.Π. 12, Φόροι εισοδήματος - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012). 
Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 40. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, η επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας 
εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό 
στοιχείο, μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας 
στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας, όταν το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε 
εύλογη αξία, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα 
ανακτηθεί εξολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό 
ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι 
να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της 
χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που 
είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω 
πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
Δ.Λ.Π. 12 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία διότι δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσουν ο Όμιλος και 
η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσουν το Δ.Λ.Π. 12  νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2012. 
 
ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό 
της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση 
των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη 
αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό 
του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική 
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που 
υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος 
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα 
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 
μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα 
νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και 
δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Το νέο πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος 
της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες 
εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές 
οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν 
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παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε 
από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το 
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 
συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2013). 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες 
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Το πρότυπο δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2013). 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’. Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο 
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ΔΛΠ 31 
‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
Το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 
απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των 
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 
11. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
3. Δομή του Ομίλου 
Ο Όμιλος EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών Μητρική - - 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες      
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 68,5% 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 40,3% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 46,0% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ρόδος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 59,8% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αθήνα Εμπορία ιατρικών 
αναλωσίμων 100,0% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

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

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Π. Φάληρο Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πτολεμαΐδα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λουξεμβούργο 
Εταιρεία 

τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

100,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νυμφαίο Τουριστικές 

επιχειρήσεις 99,7% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
Ι.Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 68,2% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

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

Εταιρεία 
πληροφοριακών 
συστημάτων 

80,0% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

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

υπηρεσιών 41,5% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αλεξανδρούπολη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 35,5% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πικέρμι Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 80,2% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

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

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 56,6% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Μέγαρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

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

ενσωμάτωση Άμεση 

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

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

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

ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,3% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 43,1% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 40,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μυτιλήνη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,1% 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 68,0% 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 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. Τίρανα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,5% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

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

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

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

ενσωμάτωση Έμμεση 

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

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 42,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

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

ενσωμάτωση Άμεση 

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

υπηρεσιών 50,2% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διδυμότειχο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 48,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 23,0% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ 
ΖΩΗΣ» Α.Ε. Πάτρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,0% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. Γρεβενά Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 60,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Αθήνα 
Παροχή 

συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 

80,0% 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 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Σέρρες Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

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

υπηρεσιών 48,3% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λήμνος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 80,5% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες  
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 40,0% Καθαρή θέση Άμεση 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Θεσσαλονίκη 
Εμπορία και 

service ιατρικών 
μηχανημάτων 

32,2% Καθαρή θέση Έμμεση 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Θεσσαλονίκη Εμπορία ιατρικών 

μηχανημάτων 38,5% 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 24,3% Καθαρή θέση Έμμεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Εμπορία και 

service ιατρικών 
μηχανημάτων 

50,0% Καθαρή θέση Έμμεση 

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

Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,9% Καθαρή θέση Άμεση 

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

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,5% Καθαρή θέση Άμεση 

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ιωάννινα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 15,0% Καθαρή θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 29,6% Καθαρή θέση Άμεση & 

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 και της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία DIAGNOSTIC CENTER 
IKEDA Sh.p.k. της οποίας είναι η Αλβανία. 
 
Στις θυγατρικές εταιρείες του ανωτέρω πίνακα στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωμάτων 
ψήφου είναι μικρότερο από 51%, ο Όμιλος κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηματική 
πολιτική τους είτε με την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών είτε 
μέσω σύμβασης ανάληψης της διοίκησης.  
 
Κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όλες οι 
ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής 
ενσωμάτωσης από την 1η Ιανουαρίου εκάστης χρήσεως, εκτός των κάτωθι θυγατρικών 
εταιρειών:  
α) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία 
ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης περιόδου με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω απώλειας του ελέγχου, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 
και έως την 24η Νοεμβρίου 2011 ενοποιούνταν με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 
β) ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., η οποία ενσωματώθηκε 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου με τη μέθοδο της 
ολικής ενσωμάτωσης ενώ δεν ενσωματώνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 
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κλειόμενης περιόδου καθώς ο Όμιλος πώλησε το ποσοστό συμμετοχής του στην εν λόγω 
εταιρεία κατά την 2/8/2011. 
γ) οι θυγατρικές εταιρείες ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου 
παρουσιάζονταν συγχωνευμένες με την Εταιρεία, με την μέθοδο της συνένωσης 
συμφερόντων (pooling of interest). Λόγω ακύρωσης της συγχώνευσης, ενσωματώνονται ως 
θυγατρικές εταιρείες (βλέπε αναλυτικά σημείωση 4).  
 
Κατά την κλειόμενη περίοδο οι συμμετοχές του Ομίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
δεν παρουσίασαν μεταβολή σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2011. 
 
 
4. Ακύρωση συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 4/1/2012, 
λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και τις 
πολύ σημαντικές εν εξελίξει ανακατατάξεις στο χώρο της υγείας, αποφάσισε την ακύρωση 
της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.  
 
Κατά τη λήξη της προηγούμενης περιόδου, η συγχώνευση των δύο υφιστάμενων θυγατρικών 
εταιρειών στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις λογίσθηκε με την μέθοδο της συνένωσης 
συμφερόντων (pooling of interest) και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της Εταιρείας 
περιελάμβαναν και τις δραστηριότητες των δύο θυγατρικών εταιρειών από την 1/1/2011.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ακύρωση της εν λόγω συγχώνευσης και για σκοπούς 
συγκρισιμότητας κατωτέρω παρουσιάζεται η εταιρική κατάσταση οικονομικής θέσης, η 
κατάσταση συνολικών εσόδων και η κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο που έληξε 
την 31η Μαρτίου 2011, χωρίς την συμμετοχή των οικονομικών αποτελεσμάτων των 
θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το σύνολο των συγκριτικών εταιρικών στοιχείων έχει αναμορφωθεί 
στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2011 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

  
Επίδραση από 
την ακύρωση 

της 
συγχώνευσης 

  
Οριστικά 

υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2011 

Πάγιο ενεργητικό       
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 178.478 (27.341) 151.137 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.710 (60) 2.649 
Υπεραξία (Goodwill) 40.551 (4.590) 35.961 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 116.418 16.038 132.455 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 2.718 0 2.718 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 13.494  0  13.494 

Ακίνητα για επένδυση 5.920 0 5.920 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 897 (13) 884 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0 0 0 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 361.185 (15.966) 345.219 
        
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα 4.469 (147) 4.322 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 152.022 (9.628) 142.394 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 8  0  8 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 3.174 (395) 2.778 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 159.672 (10.170) 149.502 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 520.856 (26.136) 494.721 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 67.643 0 67.643 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 57.247 0 57.247 
Αποθεματικά κεφάλαια 23.096 (586) 22.509 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (45.129) (3.750) (48.878) 
Ίδιες μετοχές (4.801) 0 (4.801) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 98.056 (4.336) 93.721 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια 26.168 (2.908) 23.261 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 5.465 (80) 5.384 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.949 (2.137) 8.812 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 2.639 (2.562) 77 
Λοιπές προβλέψεις 1.190 0 1.190 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.677 0 3.677 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 50.087 (7.687) 42.400 
        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 105.826 (6.098) 99.728 
Δάνεια 76.079 (4.913) 71.166 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση 189.423  (2.517)  186.905 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1.386 (585) 801 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 372.713 (14.114) 358.600 
        
Σύνολο υποχρεώσεων 422.800 (21.800) 401.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 520.856 (26.136) 494.721 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2011 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

  
Επίδραση από 
την ακύρωση 

της 
συγχώνευσης 

  
Οριστικά 

υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2011 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ           
Πωλήσεις 31.730   (2.596)   29.134 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (28.917)   1.960   (26.958) 
Μικτό κέρδος 2.812   (636)   2.176 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 547   (26)   520 
  3.359   (662)   2.697 
            
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.606)   232   (2.373) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (132)   29   (104) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (232)   139   (93) 
Λειτουργικά αποτελέσματα 390   (263)   127 
Κόστος χρηματοδότησης (4.240)   149   (4.091) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών (3.851)   (114)   (3.964) 
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 26   0   26 
Αποτελέσματα προ φόρων (3.825)   (114)   (3.938) 
Φόρος εισοδήματος (369)   135   (234) 
Αποτελέσματα μετά φόρων (4.193)   21   (4.172) 
            
Αποδιδόμενα σε:           
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (4.193)   21   (4.172) 
     - Δικαιώματα μειοψηφίας 0   0   0 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:           

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες 1.329   0   1.329 

Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (266)   0   (266) 
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 1.063   0   1.063 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων (3.130)   21   (3.109) 
  

Αποδιδόμενα σε: 
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.130)   21   (3.109) 
     - Δικαιώματα μειοψηφίας 0   0   0 
            
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)           
  Βασικά (0,0981)   (0,1141)   (0,2122) 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Υπόλοιπα 
κατά την 
31/3/2011 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

  
Επίδραση 
από την 

ακύρωση της 
συγχώνευσης 

  
Οριστικά 
υπόλοιπα 
κατά την 
31/3/2011 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:           
Κέρδη προ φόρων (3.825)   (114)   (3.938) 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:           
Αποσβέσεις 2.497   (191)   2.307 
Προβλέψεις 136   (8)   128 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (24)   20   (4) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.240   (149)   4.091 
  3.026   (442)   2.584 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (578)       (578) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (6.459)   (528)   (6.987) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 2       2 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 8.945   1.614   10.558 
(Μείον):         0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.012)   149   (3.863) 
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος (177)   0   (177) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 746 793 1.539 
        
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:       

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (0)  0  (0) 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (519) (184) (703) 
Τόκοι εισπραχθέντες 1 0 1 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 195 (195) 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (323) (379) (702) 
        
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:       
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (3.051) 60 (2.991) 
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) (606)  0  (606) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.657)  60  (3.596) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.234)  474  (2.759) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 6.407 (870) 5.538 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 3.174 (395) 2.778 

 
 
5. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του 
Ομίλου και της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατά το ποσό των € 285.337 (2011: € 275.950) και € 254.307 (2011: € 242.727) 
αντίστοιχα λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων τραπεζικών 
υποχρεώσεων λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εντός 
καθορισμένων ορίων (covenants) και λοιπών όρων (σημείωση 17). Επίσης λόγω των 
πραγματοποιηθέντων αυξημένων ζημιών μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσεως 
2011 ποσού € (84.649), τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί κατά την 31/3/2012, 
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όπως και κατά την 31/12/2011, κατώτερα του ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το 
ποσό των € 112.742 (2011: € 102.801) και € 92.353 (2011: € 80.275) για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουμένων των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων οι 
οποίες ανακατατάχθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Τέλος, στον Όμιλο και στην Εταιρεία υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έως την 
ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων συνολικού ποσού             
€ 59.937 και € 50.248 αντίστοιχα, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  
Ποσοστό 
Ιδίων 

Κεφαλαίων  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ποσοστό 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
  Προμηθευτές 2.002 2,63% 0 0,00% 
  Γραμμάτια πληρωτέα 5.034 6,62% 4.134 29,83% 
  Επιταγές πληρωτέες 1.301 1,71% 1.294 9,34% 
  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.124 2,79% 0 0,00% 
  Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1.777 2,34% 0 0,00% 
  Μισθοδοσία 4.611 6,06% 3.850 27,78% 
  Δάνεια 43.088 56,66% 40.970 295,62% 

Σύνολο 59.937 50.248 

 
Η σημαντική ανάκαμψη των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών του Ομίλου και της 
Εταιρείας κατά την ενδιάμεση περίοδο που έληξε την 31/3/2012 κατά κύριο λόγο οφείλεται 
στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που σύναψε η Εταιρεία με το Εθνικό Μεταβατικό 
Συμβούλιο της Λιβύης για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου 
κατά το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης. Περαιτέρω υπήρξε εντός της 
κλειόμενης περιόδου σημαντική αύξηση της πληρότητας κλινικών και κέντρων 
αποκατάστασης του Ομίλου.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πρόβλημα ρευστότητας έχει ήδη 
δρομολογήσει μία σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση του, οι σημαντικότερες εκ των 
οποίων αφορούν:  

1. Την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων 
τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής 
αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους 
αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας 
ώστε να δύναται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων 
τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το 
χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

2. Την τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, 
με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του 
υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

3. Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες 
επενδυτικές προτάσεις. 

4. Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου εταιρειών με σκοπό την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού 
κόστους, μέσω της κατάρτισης αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου.  
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5. Την υιοθέτηση πολιτικής περιορισμού του λειτουργικού κόστους. 
6. Την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των 

λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των οργανικών 
αποτελεσμάτων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

7. Τη διερεύνηση δυνατότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από € 15.000 έως              
€ 45.000. 

8. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 
την 31/3/2012 προέρχονταν από ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και μετά την 
συνένωση των τεσσάρων (4) μεγαλυτέρων ασφαλιστικών ταμείων, από τον Ενιαίο 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος των 
εμπορικών απαιτήσεων αναμένεται να εισπραχθούν εντός της τρέχουσας χρήσεως, 
λαμβάνοντας υπόψη την δέσμευση καθώς και τις πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό του Δημοσίου Ελλείμματος και 
αποπληρωμή των εσωτερικών υποχρεώσεων του Δημοσίου. Με την επέκταση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας 
του. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 
Ομίλου καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς 
η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα 
διασφαλίσει την εξάλειψη των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι 
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν 
προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες 
ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας. 
 
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών 
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου. 
 
 
6. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας είναι 
αυτή που λαμβάνει γνώση η Διοίκηση, προκειμένου να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους 
και να εκτιμά την απόδοση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου, η οποία καθορίζει τους τομείς επιχειρηματικής δράσης βασιζόμενη 
στην εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του Ομίλου στους ακόλουθους 
τομείς: 
 
 Διαγνωστικά κέντρα: τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης 
ασθενειών χωρίς την ανάγκη νοσηλείας. 

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

Η αξιολόγηση κάθε τομέα πραγματοποιείται με βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
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αποσβέσεων.  
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την παρουσίαση των 
λειτουργικών τομέων δραστηριότητας για τις περιόδους που έληξαν την 31/3/2012 και την 
31/3/2011 έχουν ως ακολούθως:  
 

6.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 

6.1.1 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/3/2012 

 
Διαγνωστικά 

κέντρα 
Λοιπές 
Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Ομίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 15.898 50.597 0 66.495 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (9.776) (35.619) 0 (45.395) 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 6.121 14.978 0 21.100 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 302 731 0 1.033 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.086) (4.459) 0 (6.545) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (966) (1.037) 0 (2.003) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (745) (549) 0 (1.294) 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 2.627 9.663 0 12.290 
Κόστος χρηματοδότησης (5.769) 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 6.521 
Έσοδα επενδύσεων (1.711) 
Αποτελέσματα προ φόρων 4.810 
Φόρος εισοδήματος (1.698) 
Αποτελέσματα μετά φόρων 3.112 

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων 
    Αποσβέσεις 1.433 2.986 0 4.419 
 

6.1.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/3/2011 

 
Διαγνωστικά 

κέντρα 
Λοιπές 
Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Ομίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 16.098 32.677 (165) 48.610 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (12.089) (29.846) 165 (41.769) 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 4.009 2.831 0 6.841 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 238 843 (142) 939 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.361) (3.588) 142 (5.808) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (278) (144) 0 (422) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (82) (257) 0 (339) 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 1.526 (315) 0 1.211 
Κόστος χρηματοδότησης (5.855) 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών (4.644) 
Έσοδα επενδύσεων 92 
Αποτελέσματα προ φόρων (4.553) 
Φόρος εισοδήματος (1.595) 
Αποτελέσματα μετά φόρων (6.148) 

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων 
    Αποσβέσεις 1.576 2.951 0 4.526 
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7. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011   Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 5.296 5.605 4.145 3.845 
Τόκοι πραγματικού επιτοκίου 245 230 242 230 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 236 36 123 18 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 5.777 5.870 4.510 4.092 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 8 15 0 1 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 0 0 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 8 15 0 1 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (5.769) (5.855) (4.509) (4.091) 

 
 
8. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 
Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011   Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011 

Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 6 65 0 0 
Λοιπά έσοδα επενδύσεων 0 26 0 26 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 6 92 0 26 

Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση  
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 1.658  0  1.658  0 

Λοιπά έξοδα επενδύσεων 59 0 0 0 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 1.717 0 1.658 0 

Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (1.711) 92 (1.658) 26 

 
Οι ζημίες από απομείωση αξίας διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού, € 1.658 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αφορούν τη ζημία 
απομείωσης που προέκυψε από την αποτίμηση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (βλ. σχετικά και Σημείωση 13). 
 
 
9. Φόροι εισοδήματος 
Η φορολογική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως 
ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011  

Περίοδος       
1/1-31/3/2012   Περίοδος       

1/1-31/3/2011 
Φόρος εισοδήματος χρήσεως 692 796 0 0 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0 29 0 0 
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 6 22 5 22 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 284 205 0 77 
Αναβαλλόμενος φόρος 716 542 162 135 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1.698  1.595  167  234 

 
Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011  

Περίοδος       
1/1-31/3/2012   Περίοδος       

1/1-31/3/2011 

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 4.810 (4.553) 2.037 (3.938) 
        

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2012: 20 %, 2011: 20 %) 962  (911)  407  (788) 

Φόρος επί των ζημιών περιόδου που δεν αναγνωρίζεται 447 2.249 (245) 922 
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 0 0 0 0 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0 29 0 0 
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 6 22 5 22 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 284 205 0 77 
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος 0 0 0 0 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1.698  1.595  167  234 

 
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών 
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 
δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Για τις εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2011 ήδη 
διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές τους. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου εντός των πλαισίων που ορίζονται από το Νόμο, η Διοίκηση των εταιρειών του 
Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές 
που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
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10. Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα αποτελέσματα που 
αποδίδονται στους μετόχους με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία και 
έχουν ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/3/2011  

Περίοδος       
1/1-31/3/2012   Περίοδος       

1/1-31/3/2011 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας 2.652 (5.746) 1.870 (4.172) 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 21.820.410 21.820.410 21.820.410 21.820.410 
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 716.649 719.896 1.554.964 2.161.164 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 21.103.761  21.100.514  20.265.446  19.659.246 

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) 0,1256 (0,2723) 0,0923 (0,2122) 
 
Για τον υπολογισμό των κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή της συγκριτικής περιόδου έχει ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι εγκρίθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών 
(reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 2 παλαιών μετοχών. 
 
 
11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
Κατά την 31/12/2011 107.643 187.432 145.878 2.154 27.750 26.534 497.391 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 0 336 247 0 59 218 861 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 (203) (66) (46) (4) 0 (317) 
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (1.654) (983) 0 0 0 0 (2.637) 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 105.989 186.583 146.060 2.108 27.805 26.753 495.298 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2011 0 8.626 74.503 1.274 17.494 0 101.897 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 0 1.183 2.619 33 453 0 4.288 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 (56) (17) (29) (0) 0 (102) 
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα 0 (6) 0 0 0 0 (6) 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 0 9.746 77.105 1.279 17.947 0 106.077 

Αναπόσβεστη αξία 
Κατά την 31/12/2011 107.643 178.807 71.375 879 10.256 26.534 395.494 
Κατά την 31/3/2012 105.989 176.837 68.955 830 9.858 26.753 389.221 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 3.695 (2011: € 3.813) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά                     
€ 700 (2011: € 689) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 25 (2011: € 24) τα έξοδα 
λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 1.066 (2011: € 1.540) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το αναπόσβεστο 
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υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 58.550 
(2011: € 59.616).  
 
Η θυγατρική εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση καθώς και την αποκόμιση 
οικονομικού οφέλους που θα ενισχύσει την ρευστότητα της, εντός της τρέχουσας περιόδου 
και συγκεκριμένα την 7/3/2012 προέβη στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του 
ιδιόκτητου ακινήτου της. Η σύμβαση τέθηκε εν ισχύ την 1η Απριλίου 2012 και η διάρκειά της 
ορίσθηκε σε τέσσερα (4) έτη. Ως εκ τούτου το εν λόγω ακίνητο συνολικής αξίας € 2.631 
ανακατατάχθηκε από την κατηγορία ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στην κατηγορία 
επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
Κατά την 31/12/2011 45.268 56.187 90.479 1.209 15.402 2.904 211.449 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 0 3 114 0 27 42 186 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 45.268 56.190 90.593 1.209 15.429 2.946 211.635 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2011 0 4.468 54.346 831 11.573 0 71.218 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 0 407 1.581 12 255 0 2.254 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 0 4.875 55.927 843 11.827 0 73.472 

Αναπόσβεστη αξία 
Κατά την 31/12/2011 45.268 51.719 36.132 378 3.830 2.904 140.231 
Κατά την 31/3/2012 45.268 51.316 34.666 366 3.602 2.946 138.163 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 1.920 (2011: € 2.073) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά                   
€ 428 (2011: € 423) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 0 (2011: € 2) τα έξοδα 
λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 1.046 (2011: € 1.023) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως. Το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται 
σε € 26.774 (2010: € 27.323).  
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού  
€ 309.216 για τον Όμιλο και € 215.763 για την Εταιρεία προς εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 231.201 και € 188.890 αντίστοιχα.  
 
Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, προς 
εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού, € 10.980, έχει συστήσει ενέχυρο πρώτης (Α’) σειράς επί 
λογαριασμού όψεως που τηρεί, ποσού € 1.000 (2011: € 1.000). Το εν λόγω ποσό 
εμφανίζεται στο κονδύλι “Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων” (Σημείωση 14). 
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12. Ασώματες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 
Άδειες 

εκμεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώματα 

Μισθωτικά 
δικαιώματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως  
Κατά την 31/12/2011 6.208 3.401 70 9.679 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 4 0 0 4 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 6.212 3.401 70 9.683 

  
Σωρευμένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2011 3.236 3.062 28 6.326 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 120 9 2 131 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 3.356 3.071 30 6.457 

  
Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 31/12/2011 2.972 339 42 3.353 
Κατά την 31/3/2012 2.856 330 40 3.226 
 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 
Άδειες 

εκμεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώματα 

Μισθωτικά 
δικαιώματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως  
Κατά την 31/12/2011 4.571 1.846 0 6.417 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 7 0 0 7 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 4.578 1.846 0 6.424 

  
Σωρευμένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2011 2.382 1.611 0 3.993 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2012 84 10 0 94 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/3/2012 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/3/2012 2.466 1.621 0 4.087 

  
Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 31/12/2011 2.189 235 0 2.424 
Κατά την 31/3/2012 2.111 225 0 2.337 
 
Οι άδειες εκμεταλλεύσεως αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όμιλος 
και η Εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια εκμετάλλευσης και λειτουργίας των 
διαγνωστικών κέντρων.  
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13. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Κατά την κλειόμενη περίοδο τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού του Ομίλου μεταβλήθηκαν σε σχέση με την χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 ως ακολούθως:  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/3/2012 κατείχαν 5.315.532 (2011: 5.315.532) μετοχές 
της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την αποτίμηση των 
κατεχόμενων μετοχών, για την περίοδο από 1/1/2012 έως και 31/3/2012, προέκυψε ζημία 
συνολικού ποσού € 1.658 η οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων του 
Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα ως ζημία απομείωσης και πιο συγκεκριμένα στο κονδύλι 
"Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων". Η κατάσταση συνολικών εσόδων και τα Ίδια Κεφάλαια του 
Ομίλου και της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν κατά € 1.658.  
 
 
14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Πελάτες 162.559 139.641 118.381 98.512 
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.850 3.607 3.126 2.977 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 48 52 0 0 
Επιταγές εισπρακτέες 279 524 207 442 
Επιταγές σε καθυστέρηση 210 210 210 210 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 0 0 15.992 15.769 
Βραχυπρόθεσμες. απαιτήσεις κατά λοιπού συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 10.186  10.054  2.258  2.263 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 1.000 1.000 0 0 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.554 1.565 724 724 
Χρεώστες διάφοροι 27.112 30.780 14.010 13.692 
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 1.872 377 1.654 217 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 148 539 69 299 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12.745 6.016 7.028 4.726 
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 2.842 111 11 16 

224.407 194.476 163.670 139.848 
Μείον: Προβλέψεις (39.473) (38.734) (32.889) (31.889) 

Υπόλοιπο 184.933 155.742 130.781 107.959 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το 
σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

40 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011 
Πελάτες 162.559 139.641 118.381 98.512 
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.850 3.607 3.126 2.977 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 48 52 0 0 
Επιταγές εισπρακτέες 279 524 207 442 
Επιταγές σε καθυστέρηση 210 210 210 210 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.554 1.565 724 724 

168.501 145.600 122.648 102.865 
Μείον: Προβλέψεις (20.683) (19.745) (21.608) (20.608) 

Υπόλοιπο 147.818 125.855 101.040 82.257 

 
Η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική κατάσταση 
(επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση της αγοραστικής δύναμης) προέβη 
σε αυξημένες προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων - μη παραιτούμενη από την 
οποιαδήποτε διεκδίκηση επ' αυτών - ύψους € 1.021 (1/1-31/3/2011: € 0) στον Όμιλο και        
€ 1.000 (1/1-31/3/2010: € 0) στην Εταιρεία, επιβαρύνοντας ισόποσα την κατάσταση 
συνολικών εσόδων της κλειόμενης περιόδου. Επίσης, διενήργησε διαγραφή λοιπών 
απαιτήσεων συνολικού ποσού € 545 στον Όμιλο και € 0 στην Εταιρεία. 
 
Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν κυρίως απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικές 
εταιρείες και έχουν χρονική ενηλικίωση πέραν του ενός έτους.   
 
 
15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011 
  Ταμείο 1.241 1.183 458 222 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.966 5.259 987 1.226 

Υπόλοιπο 5.207 6.442 1.445 1.448 

 
 
16. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
31/3/2012   Κατά την 

31/12/2011 
  Τακτικό αποθεματικό 3.687 3.652 2.693 2.693 
  Ειδικά αποθεματικά 73 73 0 0 
  Έκτακτα αποθεματικά 1.357 1.357 1.395 1.395 
  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 1.059 1.059 158 158 
  Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 420 420 420 420 
  Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241 241 279 279 
  Αποθεματικά από υπεραξία πωλήσεως μετοχών (14.978) (12.121) (14.978) (12.121) 
  Αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 1.062 1.062 1.062 1.062 
  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 782 782 782 782 
  Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 34.824 34.824 10.750 10.750 
  Ειδικά έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (296) (295) 0 0 
  Αποθεματικό συγχώνευσης 7.963 7.963 7.963 7.963 

Υπόλοιπο 36.194 39.017 10.524 13.381 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία "τακτικού 
αποθεματικού" - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από 
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, μέχρι το ύψος του αποθεματικού να φθάσει το 1/3 του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το "τακτικό αποθεματικό" διανέμεται μόνο κατά τη 
διάλυση της Εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 
 
Το "αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες" αφορά αποθεματικό που 
έχει σχηματισθεί από την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων ακινήτων 
(γηπέδων- οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.  
 
Το "αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές" αφορά 
αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από την σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε 
μετοχές, συνολικού ποσού € 11.100 και εύλογη αξία την 31/3/2012 € 10.648. 
 
Το "αποθεματικό συγχώνευσης" αφορά αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από 
συγχωνεύσεις της μητρικής Εταιρείας.  
 
Τα υπόλοιπα αποθεματικά έχουν δημιουργηθεί με βάση τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων 
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα 
σωρευθεί κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών, υπολογιζόμενη, 
κατά την 31η Μαρτίου 2012 σε € 630 και € 450 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, θα 
αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους.  
 
 
17. Δάνεια 
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
της κατάστασης οικονομικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που 
είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια 
του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Κατά την 31/3/2012 Κατά την 31/12/2011 

Πιστωτικό Ίδρυμα Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 2.124 8.126 2.091 8.248 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.444 0 1.447 0 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 15.920 54 15.982 58 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 46 0 51 0 
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21.408 11.358 21.108 12.234 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0 0 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.728 4.279 3.882 4.975 
ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 0 0 0 0 
T BANK 234 122 240 0 
MILLENNIUM BANK 8.420 0 8.319 0 
PROBANK 0 0 0 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2.289 0 2.318 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 207 0 200 0 
BNP PARIBAS 0 0 0 0 
HSBC 8.951 0 8.858 0 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 4.518 0 4.668 0 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0 0 0 0 
ABC FACTORS 1.786 0 1.846 0 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 1.051 0 586 0 
MARFIN FACTORING 255 0 245 0 
ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 2.723 0 2.900 0 
ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 147 0  156 0 

ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 157 0 150 0 
T BANK 300 0 0 0 
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 10.648 0 10.563 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 214.275 0  212.604 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 12.440 27.195 10.125 29.426 
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 313.069 51.135 308.338 54.941 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κατά την 31/3/2012 Κατά την 31/12/2011 

Πιστωτικό Ίδρυμα Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 1.568 0 1.542 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.874 0 1.905 0 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10.424 0 10.424 0 
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18.822 0 18.548 0 
ABC FACTORS 1.786 0 1.846 0 
MILLENNIUM BANK 8.116 0 8.019 0 
ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 2.268 0 2.454 0 
HSBC 7.088 0 6.990 0 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0 0 0 0 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 4.518 0 4.668 0 
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 10.648 0 10.563 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 196.057 0  196.698 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 7.417 8.079 5.278 10.079 
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 270.585 8.079 268.935 10.079 
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Η αξία του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έχει υπολογιστεί ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Στοιχείο υποχρέωσης την 1/1 10.563 10.004 
Χρηματοοικονομικά έξοδα περιόδου 184 980 
Χρηματοοικονομικά έξοδα δουλευμένα  (100) (400) 
Έξοδα έκδοσης 0 (21) 

Στοιχείο υποχρέωσης την 31/3 10.648 10.563 

 
Για ορισμένες από τις ανωτέρω τραπεζικές υποχρεώσεις υπάρχουν χρηματοοικονομικοί όροι 
(covenants) και λοιποί μη χρηματοοικονομικοί όροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται σε 
επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους 
των δανειστών σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, που θα καθιστούσε τις δανειακές 
υποχρεώσεις αυτές άμεσα εξοφλητέες.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31 Μαρτίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν πληρούσε το 
σύνολο των εν λόγω χρηματοοικονομικών όρων (covenants). Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του 
Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων" ο Όμιλος και η Εταιρεία εμφανίζουν 
δάνεια μακροπρόθεσμης λήξεως, ποσού € 172.596 (2011: € 173.149) και € 161.954 (2011:   
€ 162.451) αντίστοιχα, στη γραμμή "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση" των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 
Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/3/2012 
ανέρχονταν σε ποσό € 43.088 και € 40.970 αντίστοιχα. Εκ του συνολικού ποσού, € 36.585 
και € 38.390 στον Όμιλο και στην Εταιρεία αντίστοιχα αφορά το ποσό της συμβατικής 
υποχρέωσης για την αποπληρωμή κεφαλαίου.  
 
 
 
18. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 
Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην 
Ελλάδα, για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του 
καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί 
δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν 
τα αποτελέσματα περιόδου με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 
πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω 
συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου στον Όμιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο 
κόστος μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/3/2011  

Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/3/2011 

Άτομα: 
Μισθωτοί 2.661 2.599 1.341 1.526 
Ημερομίσθιοι 0 0 0 0 
Σύνολο 2.661 2.599 1.341 1.526 
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Ανάλυση κόστους εργαζομένων: 
Έξοδα μισθοδοσίας 16.765 17.254 9.086 10.852 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 259 314 159 190 
Συνολικό κόστος 17.024 17.568 9.245 11.042 

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

 
Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/3/2011  

Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/3/2011 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 7.177 6.886 5.252 5.257 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου (111) (718) (91) (691) 
Καθαρή υποχρέωση πωλημένων θυγατρικών 0 (68) 0 0 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 259 1.077 159 686 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 7.325 7.177 5.321 5.252 

 
 
19. 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: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

  Προβλέψεις για περαίωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων 262 262 182 182 
  Προβλέψεις επίδικων διαφορών 350 350 350 350 
  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 2.032 1.748 546 546 

Υπόλοιπο 2.644 2.360 1.078 1.078 

 
 
20. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπού συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος 1.583  1.584  1.054  1.055 

  Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 3.612 17.633 2.751 16.306 
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών 0 1.937 0 1.937 
  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 595 91 16 16 

Υπόλοιπο 5.791 21.246 3.821 19.315 

 
 
21. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς 
τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
31/3/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

  Προμηθευτές 61.445 59.425 54.279 48.837 
  Γραμμάτια πληρωτέα 36.404 25.561 16.346 4.531 
  Επιταγές πληρωτέες 12.963 9.202 7.721 5.282 
  Προκαταβολές Πελατών 167 360 0 0 
  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 17.703 13.414 13.605 9.965 
  Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις 1.975  1.723  1.243  1.148 

  Μερίσματα πληρωτέα 155 156 155 156 
  Πιστωτές διάφοροι 14.425 10.853 9.730 8.142 
  Έσοδα επόμενων χρήσεων 151 254 2 49 
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 12.385 4.461 10.694 3.703 
  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 700 58 50 50 

Υπόλοιπο 158.475 125.466 113.826 81.862 

 
Κατά την 31/3/2012 στα ανωτέρω υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 15.072 και € 9.278 αντίστοιχα. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  
Ποσοστό 
Ιδίων 

Κεφαλαίων  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ποσοστό 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
  Προμηθευτές 2.002 2,63% 0 0,00% 
  Γραμμάτια πληρωτέα 5.034 6,62% 4.134 29,83% 
  Επιταγές πληρωτέες 1.301 1,71% 1.294 9,34% 
  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.124 2,79% 0 0,00% 
  Μισθοδοσία 4.611 6,06% 3.850 27,78% 

Σύνολο 15.072 9.278 
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ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 (2) 34 (2) 58 (10) 166 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 10 (13) 11 (1) 470 (13)
DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0 43 (1) 81 (1)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 59 (3) 0
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 123 (10) 2 (18)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 98 (1) 66 (1)
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 1 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 7 (6) 0
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 (2) 0 209 (6) 206 (2)
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 109 (14) 357 (14) 0 (14)
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 0 100 (9)
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 7.803 (11) 1.153 (11)
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 25 (15) 216 (6)
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0 0 0 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 9 (2) 149 (2)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 1 (14) 0 2 (2) 1.054 (6)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.Π.Ι.Υ. 0 0 802 (12) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 1 (7) 5 (7) 24 (7)
ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 0 500 (2) 10

ΣΥΝΟΛΟ 7 154 10.109 3.696

Απαιτήσεις 
από συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Περιγραφή 

υποχρεώσεων
Έσοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

22. 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 περίοδο 1/1-31/3/2012 και την 31η Μαρτίου 2012, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 (14) 9 (2) 262 (5) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 1 (2) 3 (3) 12 (2)
IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 32 (3) 4
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 38 (4) 0
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 145 (4) 192 (2)

743 (3)
64 (2)

11 (2) 9 (2) 217 (2)
56 (3)

155 (2)

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 (2) 1.798 (2) 0 2.520 (2)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22 (6) 753 (2) 0 1.342 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡ 0 2.687 (1) 1.033 (3) 15.721 (1)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩ 0 0 0 1 (2)
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 15 (14) 0 717 (4) 0

57 (2)
123 (3)

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 27 (3) 0
EUROMEDICA FINANCE 0 272 (9) 75 (6) 10.814 (9)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 330 (4) 4 (6)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 13 (2) 16 (2) 68 (2) 0 (6)
DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 114 (10) 430 (10) 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α 0 0 0 49 (2)

0 0

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 484 (2) 471 (2) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜ 0 0 0 165 (6)
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ 115 (2) 19 (2) 1.229 (2) 0
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κ 0 0 167 (4) 0
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ 0 0 0 4 (2)

13 (2) 10 (2) 975 (4) 0
179 (3) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ 0 0 0 1 (2)
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 2 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ A.E. 0 0 0 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 (2) 0 344 (2) 12
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 4 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 4 (3) 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4 (3)

8 (2)

0

13 (2) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 0

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0

Έσοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα

0

0

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

0

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Λ 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ (2)207
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 0 25 (3) 6 (2)
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 40 (3) 10 (6)
EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 (14) 0 225 (4) 0
ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 56 (4) 50
EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1 (14) 0 33 (6) 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 0 0 41 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 6 (2) 0 33 (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝ 0 0 1 (2) 0
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 2 (2) 0
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ�ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 12 (2) 31 (2) 403 (4) 0

464 (14) (2)
12 (2)

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 255 (4) 0
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ 1 (14) 0 5.718 (17) 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0
Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 6 (5) 0
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 0 0 869 (3) 0
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 1 (14) 0 30 (3) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 0 13 (6) 0
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 33 (4) 145 (2)
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 4 (6) 0
ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3 (2) 0 34 (6) 0
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝ 0 0 18 0
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 98 (2) 0
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓ 0 0 10 (2 ) 69 (2)
MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡ 0 0 0 87 (13)
DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩ 0 0 0 55 (1)

57 (3)
2 (2 )

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 0 2 (2)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣ 0 0 0 63 (1)
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 0 0 1 (2 ) 0
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0 0 0 (2 ) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 7 (6) 0
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 109 (14) 348 (14) 0
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ 0 0 0 100 (9)
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 753 (11) 0
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝ 0 0 23 (6) 215 (6)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 9 (2) 149 (2)
ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 1 (14) 0 2 (2) 1.054 (6)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.Π.Ι.Υ. 0 0 802 (12) 0
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 1 (7) 17 (7)
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (6) 10 (6)

ΣΥΝΟΛΟ 290 6.326 18.327 33.166

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα από 
συνδεμένα 

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεμένα 

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από συνδεμένα 

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ 120(14)56
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
(1) Εμπορικές συναλλαγές υγειονομικού υλικού, ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων. 
(2) Εμπορικές συναλλαγές συναφείς με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής μερισμάτων.  
(4) Ποσά έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 
(5) Χρηματικές διευκολύνσεις.  
(6) Λοιπές συναλλαγές.  
(7)  Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δημοσιεύσεων στον ημερήσιο τύπο. 
(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

(9) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως ομολογιακού δανείου από τις εταιρείες EUROMEDICA FINANCE  
No. 1 S.A. και ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 

(10) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων.  

(11) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων νοσοκομειακών 
μονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 

(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών μισθώσεων ιατρικών μηχανημάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων. 
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων. 
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισμικών προγραμμάτων. 
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 
 
Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του 
Ομίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/3/2012 ανήλθαν σε € 343 και € 343 
αντίστοιχα. Κατά την 31/3/2012 υφίστανται απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από 
Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 88 και € 88 αντίστοιχα 
καθώς και υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης και 
Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 45 και € 45 αντίστοιχα. 
 
 
23. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

23.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/3/2012 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 30.700 
(2011: € 29.582) και € 19.844 (2011: € 18.725) αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω 
υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
ήταν διαθέσιμες στη Διοίκηση του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου, με εξαίρεση 
ποσό € 350 για το οποίο έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη, και κατά συνέπεια δεν έχει 
γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις 
ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Επιπλέον, η νομική υπηρεσία του Ομίλου εκτιμά 
ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου.  
 

23.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
Κατά την 31/3/2012 ο Όμιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων 
τραπεζικών δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως εξοπλισμού που είχαν 
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 44.316 (2011: 44.301). 
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23.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
Ο Όμιλος κατά την 31/3/2012 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 
κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες 
έως και το έτος 2023. 
 
Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών 
μέσων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόμενης 
περιόδου ανήλθαν σε € 882 (1/1 - 31/3/2011: € 1.254). Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές 
ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων και μεταφορικών μέσων βάσει των υφιστάμενων 
κατά την 31/3/2012 συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης στον Όμιλο έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Περίοδος       

1/1-31/3/2012   Περίοδος       
1/1-31/12/2011 

Μέχρι 1 έτος 4.163 4.275 
Από 2 έως και 5 έτη 9.992 11.011 
Πάνω από 5 έτη 6.952 8.900 

21.107 24.186 

 

23.4 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Εντός της κλειόμενης περιόδου καμία εκ των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου 
δεν ελέγχθηκε φορολογικά. Η σωρευτική πρόβλεψη κατά την 31/3/2012 για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε € 2.032 (2011: € 1.748) στον Όμιλο και € 546 (2011:           
€ 546). Για την προηγούμενη χρήση οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και η Εταιρεία έχει 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και την σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά 
τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης περιόδου 2012. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
24. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα 
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 
2012 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο ή την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 

 
 

Τσιμπικάκης Βασίλειος Κοτρώτσιος Σπυρίδων 

  

  

Α.Δ.Τ. ΑΕ 163834 Α.Δ.Τ. ΑΕ 452647 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
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Βασίλειος Αναστασάκης  Φώτης Βασιλόπουλος 
Α.Δ.Τ. ΑΑ 058349  Α.Δ.Τ. T  220665/99 

  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 47330 Α´ ΤΑΞΗΣ  
   
   
   

O Οικονομικός Διευθυντής   Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

52 
 

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

53 
 

 


