
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 28η Αυγούστου 2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω της ανάρτησής τους στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.euromedica.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα συνοπτικά 
οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά 
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων 
της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
Λιακουνάκος Νικόλαος 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ΕUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. 
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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

 
 
∆ηλώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την περίοδο 1/1/2013-30/6/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και 
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο (ο 
Όµιλος), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 
3556/2007. 
 
∆ηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε ότι η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της EUROMEDICA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο (ο Όµιλος), 
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 
 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 
 
 
 

Λιακουνάκος Νικόλαος Βασίλειος Τσιµπικάκης Σπυρίδων Κοτρώτσιος  

Α.∆.Τ. ΑΒ 033553 Α.∆.Τ. ΑΕ 163834 Α.∆.Τ. ΑΕ 452647 

Πρόεδρος του ∆.Σ. Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Εξαµηνιαία Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/6/2013 

 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε την παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την κλειόµενη περίοδο (1/1/2013 έως 30/6/2013). 
 
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του Οµίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των 
σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη περίοδο και την επίδραση 
αυτών στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων 
και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου και 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της 
τρέχουσας χρήσεως καθώς και παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν 
µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και των συνδεδεµένων προσώπων τους.  
 
 
Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
Η εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών αποτυπώνεται στα συνηµµένα οικονοµικά 
αποτελέσµατα (τα ποσά που παρατίθενται είναι σε χιλιάδες ευρώ). 
 
Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη οικονοµική περίοδο, 
ανήλθε σε € 90.544 (2012: € 128.499) για τον Όµιλο και σε € 48.419 (2012: € 87.408) για την 
Εταιρεία, εµφανίζοντας σηµαντική µείωση κατά 29,5 % και 44,6 % αντίστοιχα σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως.  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σηµαντική µεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά 
κύριο λόγο: α) στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της συγκριτικής περιόδου παρουσίασε 
σηµαντική αύξηση που οφείλονταν στην υλοποίηση της σύµβασης που είχε συνάψει η 
Εταιρεία, µε το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων 
τραυµατιών του εµφυλίου πολέµου, και είχε ως αποτέλεσµα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα 
αποκατάστασης του Οµίλου να εµφανίσουν σηµαντικά αυξηµένες πληρότητες και β) στο 
γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιµολογιακή του πολιτική, 
βάσει της οποίας υπήρξε σηµαντική επιβάρυνση της συµµετοχής των ασφαλισµένων. 
Αποτέλεσµα της εν λόγω τροποποίησης ήταν η µετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό 
στον δηµόσιο τοµέα υγείας το οποίο επέδρασε µειωτικά στις πληρότητες του Οµίλου και της 
Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 14.274 (2012: € 25.800). 
Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 4.758 (2011: € 12.771).  
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Η σηµαντική µείωση των ενοποιηµένων κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην σηµαντική µείωση του 
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται και ανωτέρω. Η επίτευξη ωστόσο θετικών 
ενοποιηµένων κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων, παρά την σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών και το 
γενικότερα δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον, επιτεύχθηκε λόγω της σηµαντικής µείωσης των 
λειτουργικών εξόδων µε την υλοποίηση αποφάσεων της ∆ιοίκησης του Οµίλου για περικοπή 
αυτών  
 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων  
Κατά την κλειόµενη περίοδο τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθαν σε € (5.528), έναντι της 
συγκριτικής περιόδου όπου ήταν κερδοφόρα και είχαν ανέλθει σε € 4.749. Τα αποτελέσµατα 
της Εταιρείας αντίστοιχα ανήλθαν σε (7.926), έναντι € (985) της συγκριτικής περιόδου. Η 
επιδείνωση των προ φόρων αποτελεσµάτων σε ενοποιηµένο και εταιρικό επίπεδο κατά κύριο 
λόγο οφείλεται στην σηµαντική µείωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων για τους λόγους 
που ανωτέρω αναφέρονται.  
 
Συντελεστής µόχλευσης 
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό 
απασχολούµενο κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός 
(συµπεριλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα, τα µακροπρόθεσµα και τα πληρωτέα στην 
επόµενη χρήση δάνεια, όπως αυτά εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον 
τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 
κεφάλαια που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης πλέον του καθαρού χρέους. 
Πιο συγκεκριµένα: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Σηµείωση Κατά την 

30/6/2013   Κατά την 
31/12/2012 

Σύνολο δανείων 17 365.076  372.756 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 (7.063)  (6.716) 
Καθαρό χρέος  358.013  366.039 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  774  14.884 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου  358.786 

 
380.923 

Συντελεστής µόχλευσης  99,78% 
 

96,09% 
 
Η µεταβολή του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στη µείωση του καθαρού 
χρέους του Οµίλου κατά € 8.027, λόγω της διάθεσης χρηµατικών διαθεσίµων για την 
αποπληρωµή εµπορικών υποχρεώσεων του καθώς και στην αποπληρωµή συµβατικών 
υποχρεώσεων από δανειακές συµβάσεις και (β) στην περαιτέρω µείωση των ιδίων κεφαλαίων 
του Οµίλου που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγµατοποίηση ζηµιογόνων αποτελεσµάτων 
µετά από φόρους ποσού € 9.508 και στα ζηµιογόνα συνολικά έσοδα της περιόδου ποσού        
€ 4.976.  
 
Β. Σηµαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   την   κλειόµενη   οικονοµική   
περίοδο   και   επίδραση   αυτών   στις   ενδιάµεσες   συνοπτικές   οικονοµικές 
καταστάσεις 
Μεταβολές κόστους κτήσεως και ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες 
Η Μητρική Εταιρεία του Οµίλου την 22/1/2013 προέβη στην ολοκλήρωση εξαγοράς, µε την 
οριστικοποίηση ήδη εξοφληµένου προσυµφώνου, επιπλέον ποσοστού συµµετοχής στην 
υφιστάµενη θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., µε την ανάληψη 22.950 ονοµαστικών µετοχών, έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 230. Λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω εξαγορά το ποσοστό 
συµµετοχής της Εταιρείας και του Οµίλου ανήλθε σε 100% (2012: 69,4%). 
 
Απόκτηση νέων συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
την 26/6/2013 προέβη στην ολοκλήρωση εξαγοράς, µε την οριστικοποίηση του από 
31/12/2010 προσυµφώνου, ποσοστού συµµετοχής στην εταιρεία µε την επωνυµία 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.. Η θυγατρική εταιρεία απέκτησε 50.960 
ονοµαστικές µετοχές επί συνόλου 104.000 µετοχών, ήτοι ποσοστό 49,0% (ποσοστό για τον 
Όµιλο 24,0%) έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.229. Ο φόρος µεταβίβασης της εν λόγω 
εξαγοράς καταβλήθηκε από την θυγατρική εταιρεία και επιβάρυνε τη συνηµµένη κατάσταση 
συνολικών εσόδων του Οµίλου της κλειόµενης περιόδου. Σηµειώνεται επιπλέον ότι µέρος 
του ανωτέρω τιµήµατος, ποσού € 529, συµφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 24 µηνιαίες δόσεις 
αρχής γενοµένης από 30/7/2014 και εµφανίζεται στο κονδύλι “Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις” της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η εν λόγω επένδυση ενσωµατώθηκε κατά 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Πώληση ποσοστών συµµετοχής σε συγγενείς εταιρείες 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 30/4/2013 προέβη στην πώληση του συνολικού 
ποσοστού συµµετοχής της, ήτοι 38,5%, στην εταιρεία µε την επωνυµία DORMED HELLAS 
Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ η οποία έως και την ηµεροµηνία 
πώλησης ενσωµατώνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Το αποτέλεσµα από την πώληση της εν λόγω επένδυσης ανήλθε σε € 397 
το οποίο και επιβάρυνε την ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης 
περιόδου. 
 
Ολοκλήρωση προσωρινού φορολογικού ελέγχου 
Την 16/7/2013 επιδόθηκε στην Εταιρεία η έκθεση προσωρινού ελέγχου παρακρατούµενων 
φόρων και φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-
31/12/2012 και 1/1-31/3/2013. Βάσει του εν λόγω ελέγχου βεβαιώθηκαν φόροι, πρόσθετοι 
φόροι και λοιπά συµβεβαιούµενα ποσά συνολικού ποσού € 5.693. Από το εν λόγω ποσό      
€ 1.329 αφορά προσαυξήσεις φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες καλύπτονταν ισόποσα 
µε σχηµατισµένες προβλέψεις που είχαν διενεργηθεί έως την λήξη της προηγούµενης 
χρήσεως. Να σηµειωθεί ότι µέρος της ανωτέρω υποχρέωσης, ύψους € 2.560, συµψηφίστηκε 
µε απαιτήσεις της Εταιρείας από παρακρατούµενους φόρους ενώ το υπόλοιπο 
διακανονίστηκε για την αποπληρωµή του έως τον Ιανουάριο του 2014.  
 
Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της περιόδου µέχρι την 
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
Εφαρµογή µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (clawback) 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής σταθερότητας και µε 
στόχο την τήρηση των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 
για το 2013 δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 520 εκ. για νοσηλεία 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το 
ποσό των € 370 εκ., την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 στο άρθρο 100 του οποίου 
καθορίζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου έχουν 
αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. 
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εν λόγω άρθρο, σε εξάµηνη βάση θα υπολογίζεται το ποσό 
επιστροφής (clawback) που αντιστοιχεί σε κάθε συµβεβληµένο ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών 
υγείας στη βάση της διαφοράς µεταξύ της προϋπολογισµένης και της πραγµατικής δαπάνης. 
Ως βάση για τον υπολογισµό του ποσού επιστροφής ανά πάροχο, χρησιµοποιείται ο µηνιαίος 
λογαριασµός που υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, για τις υπηρεσίες που παρείχε σε ασφαλισµένους 
του Οργανισµού. Σηµειώνεται ότι τα µηνιαία επιτρεπόµενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις 
προς αυτόν παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους θα 
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
 
Επιπλέον, καθιερώνεται κλιµακούµενο ποσοστό επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, 
διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, ως επιστροφή (rebate) για κάθε µήνα.  
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, σε συνεργασία και µε λοιπές εταιρείες του κλάδου, θα προσβάλλει 
τις διατάξεις της εφαρµοστικής Υπουργικής Απόφασης της 22/8/2013 του ανωτέρω Νόµου, 
µε υποβολή αίτησης ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, βάσει 
εκτιµήσεων νοµικών, αναµένεται να έχει θετική έκβαση καθώς πολλές από τις διατάξεις του 
αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγµατος και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονοµικής 
ελευθερίας. Το αποτέλεσµα της αίτησης ακυρώσεως, αναµένεται να εκδοθεί έως την λήξη της 
χρήσεως. 
 
Βάσει των ανωτέρω στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχει διενεργηθεί 
πρόβλεψη για το εν λόγω γεγονός, καθώς µε βάσει τα δεδοµένα που ίσχυαν έως την 
ηµεροµηνία έγκρισης των καταστάσεων δεν ήταν εφικτή η αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της 
υποχρέωσης.  
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα προβεί στην διενέργεια προβλέψεων εντός του δευτέρου 
εξαµήνου της χρήσεως, όπου αναµένεται να έχει εκδοθεί η απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας και υπό την αίρεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαιτήσεων και θα 
έχει οριστικοποιηθεί το ποσοστό υπέρβασης. 
 
∆. Στοιχεία  και  εκτιµήσεις  για  την  εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και 
του Οµίλου για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως   
Η Ελληνική Οικονοµία διανύει το έκτο συνεχόµενο έτος επιβράδυνσης του ρυθµού 
ανάπτυξης της οικονοµικής της δραστηριότητας, έχοντας υποστεί ήδη µείωση 21,7% την 
περίοδο 2008 έως 2012. Επιπλέον, η ιδιωτική κατανάλωση γα την ίδια περίοδο παρουσίασε 
µείωση της τάξεως του 23,4% ενώ οι ανεργία ανήλθε σε 26,4% µε προβλέψεις για ποσοστό 
το οποίο θα υπερβεί το 28,0% έως την λήξη της κλειόµενης χρήσεως (Πηγή: 
www.eurobank.gr) .  
 
Στο πλαίσιο αυτού του εξαιρετικά δυσµενούς οικονοµικού και επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, η ∆ιοίκηση του Οµίλου προσπαθεί µέσω συγκεκριµένων ενεργειών να 
επιτύχει βιώσιµη χρηµατοοικονοµική δοµή λαµβάνοντας αποφάσεις που θα συµβάλουν στην 
επίτευξη θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα 
αποπληρωµής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της 
αναχρηµατοδότησης του τραπεζικού του δανεισµού.  
 
Επί του τελευταίου θέµατος, ήδη βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τα τραπεζικά 
ιδρύµατα µε σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, που θα 
οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων µε τον 
εµπορικό κύκλο της Εταιρείας και στην ανακατάταξη αυτών σε µακροπρόθεσµα. Ήδη έχουν 
γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύµατα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισµού µέσα από σχετικά επιχειρηµατικά σχέδια της 
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Εταιρείας και του Οµίλου. Να σηµειωθεί ότι µε 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. 
 
Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις της ∆ιοίκησης µε στρατηγικό επενδυτή. Σχετικά 
µε το εν λόγω θέµα, η ∆ιοίκηση βρίσκεται στη διαδικασία λήψεως των απαιτούµενων 
εγκρίσεων από τους εµπλεκόµενους χρηµατοπιστωτικούς φορείς, ενώ παράλληλα 
συνεχίζονται όλες οι λοιπές απαιτούµενες ενέργειες για την ολοκλήρωση δηµιουργίας του 
νέου σχήµατος, στο πλαίσιο και υπό το πρίσµα των πρόσφατων ανακοινώσεων του 
αρµοδίου υπουργείου σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και τη συνεργασία του µε τους 
ιδιωτικούς παρόχους υγείας. 
 
Τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της ∆ιοικήσεως σχετικά µε την επιχειρηµατική 
στρατηγική του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2013 έχουν ως ακολούθως: 
� Αποτελεσµατική διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας µέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης 

επαναδιαπραγµάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων και των πιστωτικών όρων µε 
τους κύριους προµηθευτές.  

� Περαιτέρω περιορισµός του λειτουργικού κόστους του Οµίλου και κεντρική 
διαπραγµάτευση βασικών συµβάσεων µε σκοπό τον περιορισµό των µη παραγωγικών 
δαπανών. 

� Εντατικοποίηση των απαιτούµενων εργασιών έναρξης λειτουργίας της γενικής κλινικής 
της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ µε σκοπό την επίσπευση της έναρξη λειτουργίας της.  

� Συνέχιση των εργασιών κατασκευής του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής 
νοσηλείας από τη θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., δυναµικότητας έως 60 κλινών, στην 
περιοχή της Αττικής. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει διασφαλίσει τις απαιτούµενες πηγές 
χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. 

� Έναρξη των δραστηριοτήτων του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής 
νοσηλείας από τη συγγενή εταιρεία µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυναµικότητας έως 80 
κλινών, στην περιοχή της Καβάλας. Εντός της προηγούµενης χρήσεως η εν λόγω 
εταιρεία προέβει στη σύναψη τριών (3) δανειακών συµβάσεων, συνολικού ποσού            
€ 3.100, µε το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα “ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, 
διάρκειας αποπληρωµής δεκαπέντε (15) ετών. Σκοπός των δανείων είναι η 
χρηµατοδότηση του επενδυτικού της πλάνου καθώς και η κάλυψη µονιµότερων αναγκών. 
Επιπλέον, εντός του ∆εκεµβρίου 2012 εισέπραξε προκαταβολή της επιχορήγησης του 
αναπτυξιακού Ν. 3299/2004, ποσού € 1.765, στον οποίο είχε υπάχθει έπειτα από αίτηση 
που είχε υποβάλει κατά το 2010. Σηµειώνεται ότι η συνολική δαπάνη, ύψους € 8.034, 
επιχορηγήθηκε κατά 55,00%, ήτοι € 4.419, βάσει της από 7/9/2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την είσπραξη της εν 
λόγω προκαταβολής η εταιρεία εξέδωσε εγγυητική επιστολή συνολικού ύψους € 1.942. 
 

Επίσης η ∆ιοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες που 
δηµιουργεί η παρατεταµένη ύφεση, έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηµατική ατζέντα µε την 
συνειδητοποιηµένη στροφή σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού όπως η 
Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και τη Λιβύη. Ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές µε στελέχη του ιατρικού χώρου των χωρών αυτών που στόχο 
έχουν την επέκταση του Οµίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκµεταλλευόµενος τα κύρια 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει (εµπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτοµία σε 
ζητήµατα υγείας), τόσο µέσω αυτόνοµης επιχειρηµατικής παρουσίας όσο και µέσα από 
συµπράξεις µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς των συγκεκριµένων χωρών.  
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Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για διασύνδεση των επιτυχηµένων µονάδων του Οµίλου 
στην Ελλάδα µε κατοίκους ξένων χωρών, στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών, στοχεύοντας 
στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο 
επιτυχηµένο παράδειγµα υπήρξε η περίθαλψη τραυµατιών από τη Λιβύη σε µονάδες υγείας 
του Οµίλου στην Ελλάδα. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, αναγνωρίζοντας το δύσκολο και ευµετάβλητο οικονοµικό και 
επιχειρηµατικό περιβάλλον, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προσπαθώντας να 
προσαρµόζει και να αναθεωρεί την επιχειρηµατική του πολιτική στα υπό εξέλιξη δεδοµένα. 
Βασικός στόχος της ∆ιοίκησης είναι η διαχείριση και εξυγίανση της ταµειακής ρευστότητας, 
διεκδικώντας και εξαντλώντας όλες τις νόµιµες δυνατότητες για την είσπραξη των 
απαιτήσεων από τα ∆ηµόσια Ασφαλιστικά Ταµεία.  
 
 
Ε. ∆ραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος, λόγω της φύσεως των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 
αναλαµβάνουν, δεν πραγµατοποίησαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της 
κλειόµενης περιόδου. 
 
 
ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας  
Κατά την 30/6/2013 η Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήµατα: 
 
Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

6. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

7. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

9. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

10. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

11. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

12. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

13. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

14. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

15. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

16. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

17. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

18. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

19. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

20. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

21. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

22. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

11 
 

Κατά την 30/6/2013 δύο (2) θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διατηρούσαν υποκαταστήµατα 
τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Υποκατάστηµα της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. ΑΡΩΓΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

 
Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
"ΟΡΑΣΙΣ" - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

2. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

3. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Ζ. Ίδιες µετοχές που κατέχονται από τον Όµιλο και την Εταιρεία 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου κατείχαν 453.080 και 716.647 
αντίστοιχα ίδιες µετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,1 % και 3,3 % αντίστοιχα του 
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν έναντι συνολικού ποσού € 4.790 και     
€ 8.379 αντίστοιχα. Η χρηµατιστηριακή αξία των ιδίων µετοχών που κατέχονταν ανερχόταν 
σε € 158 και € 250 αντίστοιχα.  
 
Η. Κυριότεροι  κίνδυνοι  και  αβεβαιότητες  για  το  δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας 
οικονοµικής χρήσεως 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιµής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
 
Κίνδυνος αγοράς 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής σταθερότητας και µε 
στόχο την τήρηση των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 
για το 2013 δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 520 εκ. για νοσηλεία 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το 
ποσό των € 370 εκ., την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 στο άρθρο 100 του οποίου 
καθορίζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου έχουν 
αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, σε συνεργασία και µε λοιπές εταιρείες του κλάδου, θα προσβάλλει τις 
διατάξεις της εφαρµοστικής Υπουργικής Απόφασης του ανωτέρω Νόµου, µε υποβολή 
αίτησης ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, βάσει εκτιµήσεων νοµικών, 
αναµένεται να έχει θετική έκβαση καθώς πολλές από τις διατάξεις του εν λόγω Νόµου 
αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγµατος και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονοµικής 
ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Το αποτέλεσµα της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της 
Υπουργικής Απόφασης, αναµένεται να εκδοθεί έως την λήξη της κλειόµενης χρήσεως. 
 
Αναγνωρίζοντας ότι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την 
χρηµατοοικονοµική του κατάστασή αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραµµα ενεργειών, µε στόχο να 
διατηρήσει ο Όµιλος και η Εταιρεία το µερίδιο αγοράς του. Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου, εκµεταλλευόµενη την υψηλή εξειδίκευση, το υψηλού κύρους ιατρικό και νοσηλευτικό 
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προσωπικό καθώς και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισµό τελευταίας γενιάς προτίθεται να 
στραφεί στον ιατρικό τουρισµό, µέσω συµφωνιών που προωθεί µε την Βόρεια Αφρική καθώς 
και χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι εν λόγω συµφωνίες, λαµβάνοντας υπόψη και την επιτυχή 
έκβαση της πρόσφατης σύµβασης µε την Λιβυκή πρεσβεία, στοχεύουν να υποκαταστήσουν 
την πιθανή µείωση του αριθµού των νοσηλευόµενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και 
στην βελτίωση της ρευστότητας του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο σχεδόν των 
περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ. Αναφορικά µε τις 
περιορισµένες εµπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόµισµα διαφορετικό του 
λειτουργικού, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών µε προκαταβολικό 
διακανονισµό µε σκοπό τον περιορισµό των συναλλαγµατικών διαφορών.  
 
Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής 
θέσης στις κατηγορίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η 
σχετική έκθεση του Οµίλου περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της 
ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσµευτικής χρήσης, στα οποία 
στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκµεταλλεύεται ο Όµιλος και δεν 
υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο άµεσο µέλλον. Επίσης, ο σχετικός 
κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που διακατέχει ο Όµιλος, 
πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της ακίνητης περιουσίας του 
Οµίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούµενη στρατηγική της ∆ιοικήσεως αναφορικά 
µε τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει µε τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση 
βραχυπρόθεσµου οικονοµικού οφέλους κυρίως µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων 
σε επιλεγµένους µισθωτές.  
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες των 
διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των 
τιµών εκείνων των χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές 
(χρηµατιστήριο) και αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό ορίζοντα εκάστης 
επενδύσεως.    
 
Κατά την 30/6/2013 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (5.315.532 µετοχές συνολικής αξίας € 5.145) οι µετοχές της οποίας 
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εάν η τιµή 
κλεισίµατος της εν λόγω µετοχής ήταν 1 % υψηλότερη/χαµηλότερη και οι υπόλοιπες 
µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου θα εµφανίζονταν 
αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 51. 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών ιατρικών αναλωσίµων που 
χρησιµοποιεί στην εκτέλεση ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει. Ο κίνδυνος αυτός 
αντιµετωπίζεται κυρίως µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των αναλωθέντων κατά 
περίπτωση υλικών. Με την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την εφαρµογή των Κ.Ε.Ν., ο 
διαχειριστικός κίνδυνος µεταβολής τιµών αυξάνεται σε σύγκριση µε το παρελθόν. 
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Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο Όµιλος πέραν των διακρατούµενων διαθεσίµων, δεν κατέχει λοιπά σηµαντικά έντοκα 
στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου 
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
τραπεζικές υποχρεώσεις. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος, κατέχει µέσω της µητρικής εταιρείας, 
µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο ποσού € 11.100 (αποτιµηµένο την 30/6/2013 σε € 12.441), το 
οποίο είναι σταθερού επιτοκίου (συµβατικό) και η ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος λήγει 
την 20/7/2014. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 
του Οµίλου υπόκεινται σε κυµαινόµενα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε 
κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. 
 
Κατά την 30/6/2013, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 
υψηλότερα/χαµηλότερα και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και η καθαρή θέση του Οµίλου θα εµφανίζονταν 
µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 1.476 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Οµίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 
τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οποίων 
παρακολουθείται από τις εταιρείες του Οµίλου.  
 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ο οποίος 
κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του λαµβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες µακροοικονοµικές συνθήκες στην 
Ελλάδα που ασκούν σηµαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Για την ελαχιστοποίηση αυτού 
του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, σε πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. 
Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης 
 
Οι αναστελλόµενες πληρωµές από πελάτες είναι µέγεθος το οποίο ενδεχόµενα να επηρεάσει 
αρνητικά την οµαλή ρευστότητα του Οµίλου και της Εταιρείας. Οι κύριες πηγές εσόδων του 
Οµίλου αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες πελάτες και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες. Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις 
απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι απόλυτα 
συνυφασµένος µε την δεδοµένη εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική συγκυρία. Σηµειώνεται ότι η 
έκπτωση που χορηγήθηκε εντός της προηγούµενης χρήσεως για τις σωρευµένες απαιτήσεις 
του Οµίλου από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και η απόφαση για αυτόµατη επιστροφή (clawback) 
θεωρούνται έκτακτα γεγονότα λόγω των εξαιρετικά δυσµενών οικονοµικών συγκυριών.  
 
Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της 
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων 
κατά περίπτωση. Ωστόσο, η ∆ιοίκηση του Οµίλου, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, λαµβάνει επαρκείς 
εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να 
αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.   
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Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 
ταµειακών διαθεσίµων καθώς και εγκεκριµένων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. 
Σκοπός του Οµίλου στη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς 
ρευστότητας µε σκοπό την εµπρόθεσµη ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Η 
αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων 
κεφαλαίων κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας 
του στο µέλλον.  
 
Κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου ο Όµιλος δεν πληρούσε το σύνολο των 
χρηµατοοικονοµικών όρων που προβλέπονταν από υφιστάµενες τραπεζικές συµβάσεις. 
Κατά συνέπεια, εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων", ο 
Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 126.665 (2012:      
€ 149.897) και € 116.643 (2012: € 128.174) αντίστοιχα, από τη γραµµή της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση" δεδοµένου ότι κατά την 30/6/2013 δεν πληρούνταν το 
σύνολο των χρηµατοοικονοµικών και λοιπών όρων (covenants) που ρυθµίζουν τις σχετικές 
τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των 
δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές 
άµεσα εξοφλητέες. 
 
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το 
ποσό των € 306.874 (2012: € 314.860) και € 270.578 (2012: € 267.146) λαµβάνοντας υπόψη 
τις προαναφερθείσες ανακατατάξεις των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων λόγω 
της µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών εντός καθορισµένων ορίων 
(covenants) και λοιπών όρων. Εξαιρουµένων των εν λόγω ανακατατάξεων το σύνολο των 
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 180.209 (2012: € 164.963) και € 153.935 
(2012: € 138.973) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
 
Η ∆ιοίκηση στο πλαίσιο βελτίωσης της ρευστότητας του Οµίλου έχει ήδη δροµολογήσει και 
βρίσκεται σε εξέλιξη µια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 4. 
 
Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών 
όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας: 
 

  
Λογιστική αξία 

 
Εύλογη αξία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σηµείωση Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 13 7.532 

 
9.560 

 
7.532 

 
9.560 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

964 
 

996 
 

964 
 

996 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 192.681 
 

199.024 
 

192.681 
 

199.024 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 7.063 
 

6.716 
 

7.063 
 

6.716 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 17 45.750 

 
38.538 

 
45.750 

 
38.538 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 17 319.326 
 

334.218 
 

319.326 
 

334.218 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 19 2.805 
 

2.335 
 

2.805 
 

2.335 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 176.893 
 

174.750 
 

176.893 
 

174.750 

Σύνολο 
 

753.014 
 

766.138 
 

753.014 
 

766.138 
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Λογιστική αξία 

 
Εύλογη αξία 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµείωση Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 

13 7.358 
 

9.387 
 

7.358 
 

9.387 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

581 
 

601 
 

581 
 

601 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 128.299 
 

138.882 
 

128.299 
 

138.882 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 3.270 
 

2.832 
 

3.270 
 

2.832 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 17 12.367 

 
12.900 

 
12.367 

 
12.900 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 17 267.448 
 

273.142 
 

267.448 
 

273.142 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 19 1.115 
 

1.257 
 

1.115 
 

1.257 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 132.607 
 

130.582 
 

132.607 
 

130.582 

Σύνολο 
 

553.044 
 

569.582 
 

553.044 
 

569.582 

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία  
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίµησης, βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές 
αγοράς ή υπολογιζόµενες εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια 
εργαλεία  
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε 
µεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. 
 
Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού που επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 30 Ιουνίου 2013 και την 31 
∆εκεµβρίου 2012: 
 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

 
Σηµείωση Κατά την 

30/6/2013  
Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Ιεραρχία 
Εύλογης 
αξίας 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία           
∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 13 2.387 

 
2.385 

 
2.214 

 
2.212 

 
Επίπεδο 3 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

13 5.145 
 

7.175 
 

5.145 
 

7.175 
 

Επίπεδο 1 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως  31 

 
31 

 
8 

 
8 

 
Επίπεδο 1 

Σύνολο 
 

7.563 
 

9.591 
 

7.366 
 

9.395 
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ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 48 (2) 57 (2) 196 (2)
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 21 (13) 175 (1) 663 (13)

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 90 (3) 50 (1) 48 (1) 6 (1)
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 25 (3) 1 3 (3) 60 (2)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 11 31 (1) 0

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 98 (2) 10 (1)
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 0 0 5 (2) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 222 (14) 237 (14) 0
ΑΧΟΝ ΑΧΕ 0 0 10 (8) 6 (6)

ΣΟΝΑΚ ΑΕ 0 0 0 203 (6)

ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 2 (7) 0 112 (7)

ΑΧΟΝ PROPERTY A.E. 0 0 17 (6) 0
AXON INTERNATIONAL A.E. 0 0 22 (6) 0

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0 0 1.035 (11) 716 (11)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 1 0 1.463 (14) 0

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 190 (2)
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 1 0 0 1.046 (5)

ΛΗΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 0 0 38 (6) 0

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 0 0 70 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 118 355 3.309 3.209

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεµένα µέρη
Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Απαιτήσεις 
από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 

Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

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

 
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) ∆απάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων νοσοκοµειακών 
µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 

(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων. 
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων. 
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 

 
Περιγραφή φύσεως κυριοτέρων εκ των ανωτέρω υπολοίπων 
Oι εταιρείες του Οµίλου EUROMEDICA προµηθεύονται από τη θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟ 
ΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΤΑΙΡΕΙΑ τον 
κύριο όγκο προσθετικών επεµβατικών υλικών, υλικών αιµοδυναµικού εργαστηρίου και 
οφθαλµολογικών µοσχευµάτων. Επίσης προµηθεύονται υγειονοµικό υλικό και λοιπά 
αναλώσιµα, καλύπτοντας έτσι το µεγαλύτερο φάσµα των αναγκών τους σε ιατρικό υλικό. 
 
Η απαίτηση, ύψους € 237, προς την AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αφορά προκαταβολή 
ενοικίων εποµένων χρήσεων. 
 
Η υποχρέωση, ύψους € 1.046, προς την εταιρεία EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑ Α.Ε. αφορά 
ταµειακή διευκόλυνση. 
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Η δραστηριότητα της ΑΧΟΝ EΜΠΟΡΙΚΗ A.E. (πρώην ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.) είναι 
οικοδοµικές εργασίες. H ανωτέρω απαίτηση, ύψους € 319, αφορά προκαταβολές έναντι 
διαχείρισης και εκτέλεσης έργων σε ακίνητα και εγκαταστάσεις των εταιρειών του Οµίλου 
EUROMEDICA. Τα συγκεκριµένα έργα περιλαµβάνουν τόσο εκπόνηση αρχιτεκτονικών, 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών µελετών όσο και επίβλεψη, διοίκηση έργων και ανέγερση 
κτιρίων. Σηµειώνεται ότι εντός της χρήσεως 2012 απαίτηση ποσού € 7.052 από την εν λόγω 
συνδεδεµένη εταιρεία αποµειώθηκε πλήρως. 
 
 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 

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

"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 
 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης 
και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας 
οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη 
είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 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 ∆ιεθνή 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 ∆ΛΠ 34. 
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Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 4 της ενδιάµεσης συνοπτικής

 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη 
λήξη της κλειόµενης περιόδου: 
α) Από τη λήξη της προηγούµενης χρήσης (31.12.2012) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν 
καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Κ.Ν. 2190/20.  
β) Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου υπερέβαινε 
το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 270,6 εκ. και € 306,9 
εκ. αντίστοιχα. 
γ) Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου περιλαµβάνονται 
ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ποσού € 95,4 εκ. και € 138,2 εκ. αντίστοιχα.  
 
Όπως αναγράφεται στη σηµείωση 4 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης, η διοίκηση της εταιρείας έχει δροµολογήσει µια σειρά ενεργειών, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέχιση της οµαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί µε βεβαιότητα 
και οι υφιστάµενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την 
οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου στο µέλλον. 
Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
 
Άλλο Θέµα 
Oι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 
είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς 
διαφοροποίηση την 29η Μαρτίου 2013 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης 
χρήσεως. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 
στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής 
έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Κωνσταντίνος Α. Ανδρούτσος 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 22211 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Σηµείωση 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012

Πωλήσεις 5 90.544 128.499 46.901 62.004

Μείον: Κόστος πωλήσεων (67.204) (91.944) (33.334) (46.548)

Μικτό κέρδος 23.340 36.556 13.567 15.456

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.532 1.901 1.458 868

25.872 38.457 15.025 16.324

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (10.692) (12.886) (5.990) (6.341)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (6.680) (6.862) (5.181) (4.859)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (3.286) (1.681) (2.145) (386)

Λειτουργικά αποτελέσµατα 5.214 17.028 1.710 4.738

Κόστος χρηµατοδότησης 6 (10.402) (11.814) (5.849) (6.045)

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (5.188) 5.214 (4.139) (1.307)

Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 7 (340) (465) (385) 1.246

Αποτελέσµατα προ φόρων (5.528) 4.749 (4.524) (61)

Φόρος εισοδήµατος 8 (3.980) (3.876) (2.659) (2.177)

Αποτελέσµατα µετά φόρων (9.508) 873 (7.183) (2.238)

Αποδιδόµενα σε:

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (10.731) (518) (7.327) (3.169)

     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.223 1.391 144 931

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων:

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 0 0 0 0

Αναβαλλόµενοι φόροι επ ί των αναλογιστικών κερδών / 
(ζηµιών)

(36) 0 0 0

Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(36) 0 0 0

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

(2.030) 0 (808) 0

Αναβαλλόµενοι φόροι διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

300 0 (318) 0

Αναβαλλόµενοι φόροι λόγω αλλαγής στο φορολογικό 
συντελεστή

(3.211) 0 0 0

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(4.941) 0 (1.126) 0

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων (4.977) 0 (1.126) 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων (14.485) 873 (8.309) (2.238)

Αποδιδόµενα σε:

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (14.568) (280) (8.453) (3.050)

     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 82 1.380 144 926

Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

  Βασικά 9 (0,5085) (0,0245) (0,3472) (0,1502)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµείωση 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012

Πωλήσεις 5 48.419 87.408 24.880 40.721

Μείον: Κόστος πωλήσεων (40.445) (68.134) (19.495) (33.903)

Μικτό κέρδος 7.974 19.275 5.385 6.818

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.246 678 520 347

9.220 19.953 5.904 7.165

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.066) (6.237) (2.467) (3.025)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (4.044) (5.141) (3.186) (4.010)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.159) (410) (733) (170)

Λειτουργικά αποτελέσµατα (49) 8.165 (481) (40)

Κόστος χρηµατοδότησης 6 (7.890) (8.829) (4.214) (4.320)

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (7.940) (664) (4.695) (4.360)

Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 7 14 (321) 25 1.338

Αποτελέσµατα προ φόρων (7.926) (985) (4.670) (3.022)

Φόρος εισοδήµατος 8 (1.271) (582) (1.377) (415)

Αποτελέσµατα µετά φόρων (9.196) (1.566) (6.046) (3.437)

Αποδιδόµενα σε:

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (9.196) (1.566) (6.046) (3.437)

     - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων:

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 0 0 0 0

Αναβαλλόµενοι φόροι επ ί των αναλογιστικών κερδών / 
(ζηµιών)

(38) 0 0 0

Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(38) 0 0 0

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

13 (2.030) 0 (808) 0

Αναβαλλόµενοι φόροι διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

300 0 (318) 0

Αναβαλλόµενοι φόροι λόγω αλλαγής στο φορολογικό 
συντελεστή

(415) 0 0 0

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(2.145) 0 (1.126) 0

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων (2.183) 0 (1.126) 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων (11.380) (1.566) (7.172) (3.437)

Αποδιδόµενα σε:

     - Ιδιοκτήτες µητρικής (11.380) (1.566) (7.172) (3.437)

Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)

  Βασικά 9 (0,4304) (0,0733) (0,2830) (0,1608)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

23 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Πάγιο ενεργητικό

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 10 349.233 354.534 118.531 121.457

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11 2.588 2.875 1.963 2.181

Υπεραξία (Goodw ill) 26.485 26.485 0 (0)

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 101.765 101.535

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 12 4.365 4.184 2.525 2.525

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού

13 7.532 9.560 7.358 9.387

Ακίνητα για επένδυση 4.610 4.610 4.919 4.919

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 964 996 581 601

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8 3.624 3.001 0 0

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 399.400 406.244 237.641 242.605

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 3.411 3.140 2.306 2.145

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 192.681 199.024 128.299 138.882

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

31 31 8 8

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 7.063 6.716 3.270 2.832

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 203.187 208.912 133.882 143.866

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 602.587 615.156 371.523 386.471

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 57.546 57.247 57.546 57.247

Αποθεµατικά κεφάλαια 16 28.806 32.518 7.831 9.977

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο (156.240) (145.324) (138.036) (128.802)

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

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (60.811) (46.482) (59.993) (48.912)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 61.585 61.365 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 774 14.884 (59.993) (48.912)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 17 45.750 38.538 12.367 12.900

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 18 5.476 5.249 3.589 3.458

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 24.253 19.000 5.446 4.321

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.892 7.110 42 50

Λοιπές προβλέψεις 6.577 4.267 4.496 2.384

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 19 2.805 2.335 1.115 1.257

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 91.752 76.500 27.056 24.370

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 176.893 174.750 132.607 130.582

∆άνεια 17 153.484 141.841 115.865 107.448

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη 
χρήση

17 165.843 192.376 151.583 165.694

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 13.842 14.805 4.406 7.289

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 510.061 523.773 404.461 411.013

Σύνολο υποχρεώσεων 601.813 600.272 431.516 435.383

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 602.587 615.156 371.523 386.471

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Κονδύλια της συγκριτικής χρήσεως 
έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19.  
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Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
αξίας 

συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικό από 
έκδοση 

µετατρέψιµου 
οµολογιακού 
δανείου σε 
µετοχές

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

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 2012 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α. όπως προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί

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

Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (494) 0 (153) (647)

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

67.643 57.247 782 3.651 1.062 7.963 (9.266) (0) 34.824 (145.096) (8.379) 61.871 72.304

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/6/2012 µετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (280) 0 1.380 1.101

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (65) (65)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 45 0 0 (2.909) 0 0 2.865 0 0 0
Τακτοποίηση αποθεµατικών 0 0 0 0 0 0 (5) 0 0 (1) 0 2 (4)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και συγγενείς 

0 0 0 0 0 0 3 0 (7) 30 0 712 738

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.696 1.062 7.963 (12.177) (0) 34.817 (142.482) (8.379) 63.901 74.073

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α. όπως προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί

17.456 57.247 782 3.708 1.062 7.963 (12.183) 4.667 26.517 (145.821) (8.379) 61.387 14.407

Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 (21) 477

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

17.456 57.247 782 3.708 1.062 7.963 (12.183) 4.667 26.517 (145.324) (8.379) 61.366 14.884

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-30/6/2013 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (10.731) 0 1.223 (9.508)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (1.730) (2.067) (39) 0 (1.140) (4.976)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/6/2013 
µετά από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 (1.730) (2.067) (10.770) 0 82 (14.485)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (57) (57)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 76 0 0 0 0 0 (76) 0 0 0
Τακτοποίηση αποθεµατικών 0 299 0 0 0 0 13 0 0 9 0 188 508
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και συγγενείς 

0 0 0 (0) 0 0 (2) 0 0 (80) 0 6 (77)

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2013 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

17.456 57.546 782 3.784 1.062 7.963 (12.173) 2.937 24.450 (156.240) (8.379) 61.585 774

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
Κονδύλια της συγκριτικής χρήσεως έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19. 
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Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµο

γής αξίας 
συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

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 2012 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α. όπως προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί

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

Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (310) 0 (310)

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

67.643 57.247 782 2.693 (9.870) 7.963 1.062 0 10.750 (121.803) (4.790) 11.679

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/6/2012 µετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.314) 0 (1.314)

Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 0 (2.857) 0 0 0 0 2.857 0 0

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 0 10.750 (120.259) (4.790) 10.365

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α. όπως προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί

17.456 57.247 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 4.667 5.535 (129.307) (4.790) (49.417)

Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 505

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

17.456 57.247 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 4.667 5.535 (128.802) (4.790) (48.912)

Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου 1/1-30/6/2013 µετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9.196) 0 (9.196)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 (1.730) (415) (38) 0 (2.183)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/6/2013 
µετά από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 (1.730) (415) (9.234) 0 (11.380)

Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299

Yπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2013 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

17.456 57.546 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 2.937 5.120 (138.036) (4.790) (59.993)

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 
Κονδύλια της συγκριτικής χρήσεως έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (5.528) 4.749 (7.926) (985)

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 9.108 8.731 4.799 4.614

Προβλέψεις 4.096 6.749 2.904 5.111

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 73 190 16 0

Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 0 420 0 420

Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (139) (14) 0 0

Έσοδα συµµετοχών (0) 0 (25) (99)

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 397 0 0 0

Απόσβεση επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (121) (149) (7) (8)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.402 11.814 7.890 8.829

18.288 32.489 7.651 17.883

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (271) (22) (161) (200)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 762 (46.367) 7.585 (35.232)

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων 47 476 20 (51)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.625) 17.846 (9.173) 20.552

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.603) (3.413) (1.713) (1.147)

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος 0 (0) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.598 1.010 4.210 1.804

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

επενδύσεων
(2) 0 (2) (200)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (965) (978) (0) 0

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 8 22 1 0

Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 674 0 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 33 32 0 2

Εισπράξεις επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 280 0 (0)

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 25 129

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (251) (644) 25 (70)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (4.028) (1.583) (2.073) (2.122)

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

(χρεολύσια)
(2.971) (402) (1.724) 0

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 (1)

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

(6.999) (1.985) (3.797) (2.123)

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

347 (1.619) 438 (389)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 6.716 6.442 2.832 1.448

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7.063 4.823 3.270 1.059

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενοποιηµένη και Εταιρική Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 28 έως και την σελίδα 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

27 
 

 
 
 
 
 
 

 

Περιγραφή της Επιχείρησης 

 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο:  
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Πρόεδρος  
ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Αντιπρόεδρος 
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Εκτελεστικό µέλος 
ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Εκτελεστικό µέλος 
ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   Μη Εκτελεστικό µέλος 
ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Μη εκτελεστικό µέλος 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ    Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων 2-4 
 115 27 Αθήνα 
 Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:      Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.       
 Μέλος της Crowe Horwath International 
 Φωκ. Νέγρη 3,  
 11257 Αθήνα 
 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 ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της υπερκείµενης µητρικής εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατά την 30/6/2013 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 4).  
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2013 έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν 
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιµη Επιτροπή 
∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 30η Ιουνίου 2013. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 "Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές Καταστάσεις" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν την 
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στη 
Σηµείωση 2.5. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι 
τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.2 Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2013 έχουν καταρτισθεί βάσει 
των ιδίων λογιστικών αρχών και µεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των 
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 
Συνεπώς, οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε 
συνδυασµό µε τις ετήσιες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2012, 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 ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας να προβεί στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν 
τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και της 
κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι 
εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς 
παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετηµένων εκτιµήσεων και υποθέσεων 
αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η 
αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και επόµενες χρήσεις. Οι τοµείς που 
απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις 
είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 
 
 

2.4 Έγκριση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 (1/1-
30/6/2013) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28 Αυγούστου 
2013. 
 
 

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 ∆εκεµβρίου 2012, εκτός 
από την υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονοµικά έτη µε 
έναρξη την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 
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Α) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)  
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο 
µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση 
επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση του 
Οµίλου.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 
των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, 
στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
παροχών. Ο Όµιλος εντός της τρέχουσας περιόδου αναπροσάρµοσε τα κονδύλια της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης και συνολικών εσόδων από την επίδραση της εν λόγω 
τροποποίησης (βλ. Σηµείωση 18). 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν 
οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική 
θέση της οντότητας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 
τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
Η εν λόγω τροποποίηση παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων, όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο της εύλογης 
αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 
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επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
 
∆ιερµηνεία 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού 
ορυχείου» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής 
ενός ορυχείου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.  
 
 
Β) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του Σ∆ΛΠ. 
 
Οι κάτωθι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
∆ΠΧΑ, ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012.  
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
συγκριτικά στοιχεία όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε 
(α) κατ’ εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων 
και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 
 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή κερδών 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ενώ ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα 
συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων στις συνοπτικές ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις, όπως προβλέπει το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 
 
 
Γ) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 
Ιανουαρίου 2014. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε 
να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει 
την επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο εκδοθεί. 
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∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015).  
Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά τη µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο 
∆ΠΧΑ 9. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014).  
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε 
κάποιες απαιτήσεις για το συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. 
 
 
∆) Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Το Σ∆ΛΠ 
δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 
10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα 
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα 
πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 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 (ή 
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. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 
Το ∆ΠΧΑ 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. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
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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. 
Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή 
το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες 
οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης»  
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που 
προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. 
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες 
οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 δίνει τον ορισµό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την 
περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές της µπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών 
επενδύσεων δύνανται να µην ενοποιούν τις περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι 
ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που 
χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 
«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Ο 
Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 
11. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. 
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∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) τη γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µία 
ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µία ζηµιά 
αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία 
µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 
απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ιερµηνεία 21 «Εισφορές»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 
Αυτή η διερµηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισµό µίας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που 
έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει 
πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα πρέπει να σχηµατιστεί η υποχρέωση 
καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την 
πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες 
επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η 
διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»: 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014). 
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα 
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) 
προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή 
κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ∆οµή του Οµίλου 

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

Εταιρεία Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών Μητρική - - 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες      
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

82,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

60,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε. Βόλος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 37,7% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

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

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 70,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ 
ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

74,3% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 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 45,9% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 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 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π. Φάληρο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πτολεµαϊδα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λουξεµβούργο 
Εταιρεία 

τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Νυµφαίο 

Τουριστικές 
επιχειρήσεις 99,7% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 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 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  

Κόρινθος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

41,5% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
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 57,1% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Εταιρεία Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Μέγαρα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. Ελευσίνα 
Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Τρίκαλα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Κατερίνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

66,9% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 

Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

50,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 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 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 40,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Μυτιλήνη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,1% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 67,7% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

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

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Ι.A.E. Ασπρόπυργος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,3% 

Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρκυρα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 37,4% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. Σέρρες 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

42,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

44,4% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

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

υπηρεσιών 46,8% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ιδυµότειχο Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 48,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

23,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» 
Α.Ε. Πάτρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,0% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

∆.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 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 
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Εταιρεία Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αθήνα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Σέρρες 
Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ηράκλειο Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

43,8% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λήµνος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

49,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
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 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

21,0% Καθαρή θέση Άµεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

23,7% Καθαρή θέση Έµµεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Εµπορία και 

service ιατρικών 
µηχανηµάτων 

50,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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 - 
ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,5% Καθαρή θέση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 29,6% Καθαρή θέση 

Άµεση & 
έµµεση 

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

 
Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της 
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι 
το Λουξεµβούργο.  
 
Στις θυγατρικές εταιρείες του ανωτέρω πίνακα στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωµάτων 
ψήφου είναι µικρότερο από 51%, ο Όµιλος κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηµατική 
πολιτική τους, είτε µε την πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού 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) DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh.p.k., η οποία ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, 
σε αντίθεση µε την κλειόµενη περίοδο στην οποία δεν συµπεριλήφθηκε καθώς την 
12/12/2012, ο Όµιλος πώλησε το συνολικό ποσοστό συµµετοχής του. 
β) ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η οποία ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
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καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης σε αντίθεση µε την 
κλειόµενη περίοδο στην οποία δεν συµπεριλήφθηκε καθώς την 30/9/2012 ο Όµιλος πώλησε 
το ποσοστό συµµετοχής του. 
γ) DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, η οποία 
ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης σε αντίθεση µε την κλειόµενη περίοδο στην οποία δεν 
συµπεριλήφθηκε καθώς την 30/4/2013 ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό συµµετοχής του. 
 
Κατά την κλειόµενη περίοδο οι συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Μεταβολές κόστους κτήσεως και ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες 
Η Μητρική Εταιρεία του Οµίλου την 22/1/2013 προέβη στην ολοκλήρωση εξαγοράς, µε την 
οριστικοποίηση ήδη εξοφληµένου προσυµφώνου, επιπλέον ποσοστού συµµετοχής στην 
υφιστάµενη θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., µε την ανάληψη 22.950 ονοµαστικών µετοχών, έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 230. Λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω εξαγορά το ποσοστό 
συµµετοχής της Εταιρείας και του Οµίλου ανήλθε σε 100% (2012: 69,4%). 
 
Απόκτηση νέων συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
την 26/6/2013 προέβη στην ολοκλήρωση εξαγοράς, µε την οριστικοποίηση του από 
31/12/2010 προσυµφώνου, ποσοστού συµµετοχής στην εταιρεία µε την επωνυµία 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.. Η θυγατρική εταιρεία απέκτησε 50.960 
ονοµαστικές µετοχές επί συνόλου 104.000 µετοχών, ήτοι ποσοστό 49,0% (ποσοστό για τον 
Όµιλο 24,0%) έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.229. Ο φόρος µεταβίβασης της εν λόγω 
εξαγοράς καταβλήθηκε από την θυγατρική εταιρεία και επιβάρυνε τη συνηµµένη κατάσταση 
συνολικών εσόδων του Οµίλου της κλειόµενης περιόδου. Σηµειώνεται επιπλέον ότι µέρος 
του ανωτέρω τιµήµατος, ποσού € 529, συµφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 24 µηνιαίες δόσεις 
αρχής γενοµένης από 30/7/2014 και εµφανίζεται στο κονδύλι “ Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις” της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η εν λόγω επένδυση ενσωµατώθηκε κατά 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Πώληση ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες συγγενείς εταιρείες 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 30/4/2013 προέβη στην πώληση του συνολικού 
ποσοστού συµµετοχής της, ήτοι 38,5%, στην εταιρεία µε την επωνυµία DORMED HELLAS 
Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ η οποία έως και την ηµεροµηνία 
πώλησης ενσωµατώνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Το αποτέλεσµα από την πώληση της εν λόγω επένδυσης ανήλθε σε € 397 
το οποίο και επιβάρυνε την ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης 
περιόδου. 
 
 
4. ∆υνατότητα 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 € 306.874 (2012: € 314.860) και € 270.578 (2012: € 267.146) 
αντίστοιχα λαµβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις των µακροπρόθεσµων τραπεζικών 
υποχρεώσεων λόγω µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών εντός 
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καθορισµένων ορίων (covenants) και λοιπών όρων (σηµείωση 17). Επιπλέον, εξαιρουµένων 
των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες ανακατατάχθηκαν στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερέβαινε 
το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 180.209 
(2012: € 164.963) και € 153.935 (2012: € 138.973) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
 
Επίσης, παρά την απόφαση της Εταιρείας εντός της προηγούµενης χρήσεως για µείωση 
µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 50.187, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης 
µετοχής από (ποσά σε ευρώ) € 3,10 σε € 0,80, µε σκοπό τον ισόποσο συµψηφισµό 
σωρευµένων ζηµιών, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2012 όπως και κατά την 
30/6/2013 είχαν καταστεί αρνητικά, µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Επίσης και για τις θυγατρικές εταιρείες Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΟΡΑΣΙΣ" - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε., EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε., 
ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ∆.Σ. ΣΙΟΒΑΣ - ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Τέλος, στον Όµιλο και στην Εταιρεία υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις έως την 
ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων συνολικού ποσού             
€ 138.169 και € 95.361 αντίστοιχα, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Προµηθευτές 11.891 
 

6.971 

  Γραµµάτια πληρωτέα 33.365 
 

16.099 

  Επιταγές πληρωτέες 4.616 
 

2.382 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.999 
 

1.636 

  Πιστωτές διάφοροι 600 
 

0 

  Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 3.715 
 

1.588 

  Μισθοδοσία 4.679 
 

2.658 

  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 10.873 
 

7.246 

  ∆άνεια 64.433 
 

56.782 

Σύνολο 138.169 
 

95.361 

 
Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς Προµηθευτές αφορά διαταγές πληρωµής, εξώδικα και αγωγές 
προµηθευτών ποσού € 9.808 και € 6.971 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Σχετικά 
µε τις υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται διαταγές πληρωµής, η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει 
προβεί σε συµφωνία αποπληρωµής µέρους αυτών, ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για 
συνολική συµφωνία. Όσον αφορά τις υφιστάµενες αγωγές, έως την ηµεροµηνία έγκρισης των 
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει εκδοθεί καµία απόφαση. Ωστόσο, η 
∆ιοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, εκτιµά ότι η 
δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου.  
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Την 16/7/2013, επιδόθηκε στην Εταιρεία η έκθεση προσωρινού ελέγχου παρακρατούµενων 
φόρων και φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-
31/12/2012 και 1/1-31/3/2013. Βάσει του εν λόγω ελέγχου βεβαιώθηκαν φόροι, πρόσθετοι 
φόροι και λοιπά συµβεβαιούµενα ποσά συνολικού ποσού € 5.693. Από το εν λόγω ποσό      
€ 1.329 αφορά προσαυξήσεις φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες καλύπτονταν µε 
σχηµατισµένες προβλέψεις που είχαν διενεργηθεί έως την λήξη της προηγούµενης χρήσεως. 
Να σηµειωθεί ότι µέρος της ανωτέρω υποχρέωσης, ύψους € 2.560, συµψηφίστηκε µε 
απαιτήσεις της Εταιρείας από παρακρατούµενους φόρους ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε 
για την αποπληρωµή του έως τον Ιανουάριο του 2014.  
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσµενές οικονοµικό και 
επιχειρηµατικό περιβάλλον, προσπαθεί µέσω συγκεκριµένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιµη 
χρηµατοοικονοµική δοµή λαµβάνοντας αποφάσεις που θα συµβάλουν στην επίτευξη θετικών 
λειτουργικών ταµειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωµής των 
υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηµατοδότησης του 
τραπεζικού του δανεισµού.  
 
Επί του τελευταίου θέµατος, ήδη βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τα τραπεζικά 
ιδρύµατα µε σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, που θα 
οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων µε τον 
εµπορικό κύκλο της Εταιρείας και στην ανακατάταξη αυτών σε µακροπρόθεσµα. Ήδη έχουν 
γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύµατα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισµού µέσα από σχετικά επιχειρηµατικά σχέδια της 
Εταιρείας και του Οµίλου. Να σηµειωθεί ότι µε 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. 
 
Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις της ∆ιοίκησης µε στρατηγικό επενδυτή. Σχετικά 
µε το εν λόγω θέµα, η ∆ιοίκηση βρίσκεται στη διαδικασία λήψεως των απαιτούµενων 
εγκρίσεων από τους εµπλεκόµενους χρηµατοπιστωτικούς φορείς, ενώ παράλληλα 
συνεχίζονται όλες οι λοιπές απαιτούµενες ενέργειες για την ολοκλήρωση δηµιουργίας του 
νέου σχήµατος, στο πλαίσιο και υπό το πρίσµα των πρόσφατων ανακοινώσεων του 
αρµοδίου υπουργείου σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και τη συνεργασία του µε τους 
ιδιωτικούς παρόχους υγείας. 
 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής σταθερότητας και µε 
στόχο την τήρηση των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 
για το 2013 δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 520 εκ. για νοσηλεία 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το 
ποσό των € 370 εκ., την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013, στο άρθρο 100 του οποίου 
καθορίζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου έχουν 
αναδροµική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
εν λόγω άρθρο, σε εξάµηνη βάση θα υπολογίζεται το ποσό επιστροφής (clawback) που 
αντιστοιχεί σε κάθε συµβεβληµένο ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας στη βάση της διαφοράς 
µεταξύ της προϋπολογισµένης και της πραγµατικής δαπάνης. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, σε συνεργασία και µε λοιπές εταιρείες του κλάδου, θα προσβάλλει τις 
διατάξεις της εφαρµοστικής Υπουργικής Απόφασης του ανωτέρω Νόµου, µε υποβολή 
αίτησης ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, βάσει εκτιµήσεων νοµικών, 
αναµένεται να έχει θετική έκβαση καθώς πολλές από τις διατάξεις του εν λόγω Νόµου 
αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγµατος και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονοµικής 
ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Το αποτέλεσµα της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της 
Υπουργικής Απόφασης, αναµένεται να εκδοθεί έως την λήξη της κλειόµενης χρήσεως. 
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Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την 
χρηµατοοικονοµική του κατάστασή, ο Όµιλος έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηµατική ατζέντα 
µε την συνειδητοποιηµένη στροφή σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού όπως η 
Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και τη Λιβύη. Ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές µε στελέχη του ιατρικού χώρου των χωρών αυτών που στόχο 
έχουν την επέκταση του Οµίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκµεταλλευόµενος τα κύρια 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει (εµπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτοµία σε 
ζητήµατα υγείας), τόσο µέσω αυτόνοµης επιχειρηµατικής παρουσίας όσο και µέσα από 
συµπράξεις µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς των συγκεκριµένων χωρών. 
 
Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για διασύνδεση των επιτυχηµένων µονάδων του Οµίλου 
στην Ελλάδα µε κατοίκους ξένων χωρών, στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών, στοχεύοντας 
στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο 
επιτυχηµένο παράδειγµα υπήρξε η περίθαλψη τραυµατιών από τη Λιβύη σε µονάδες υγείας 
του Οµίλου στην Ελλάδα. 
 
Πέρα των ανωτέρω, η ∆ιοίκηση του Οµίλου προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας 
χρήσεως 2013 σε µια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: 

1. Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 24/7/2013, αντιλαµβανόµενη τις 
εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήµατος και κεφαλαίου, 
αποφάσισε να επανεξετάσει την δυνατότητα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών µελλοντικά, όταν οι συνθήκες δεν θα καθιστούν την υλοποίηση 
µιας τέτοιας απόφασης εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη. 

2. Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συµφέρουσες 
επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της. 

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

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

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 
Οµίλου καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς 
η ∆ιοίκηση 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. 
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5. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 

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

ασθενειών χωρίς την ανάγκη νοσηλείας. 
� Λοιπές εταιρείες: Στον τοµέα των λοιπών εταιρειών περιλαµβάνονται οι κλινικές οι 

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

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

 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την παρουσίαση των 
λειτουργικών τοµέων δραστηριότητας για τις περιόδους που έληξαν την 30/6/2013 και την 
30/6/2012 έχουν ως ακολούθως:  

 

5.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 

5.1.1 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-30/6/2013 
 

 
∆ιαγνωστικά 
κέντρα 

Λοιπές 
Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 33.016 57.527 0 90.544 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (21.476) (45.727) 0 (67.204) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 11.540 11.800 0 23.340 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.267 1.265 0 2.532 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.605) (6.087) 0 (10.692) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.428) (4.252) 0 (6.680) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.089) (2.197) 0 (3.286) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 4.685 529 0 5.214 
Κόστος χρηµατοδότησης    (10.402) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών    (5.188) 
Έσοδα επενδύσεων    (340) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (5.528) 
Φόρος εισοδήµατος 

   
(3.980) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 
   

(9.508) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων 

   
    Αποσβέσεις 3.525 5.583 0 9.108 
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5.1.2 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-30/6/2012 
 

 
∆ιαγνωστικά 
κέντρα 

Λοιπές 
Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 32.215 96.284 0 128.499 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (20.777) (71.166) 0 (91.944) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 11.438 25.118 0 36.556 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 657 1.244 0 1.901 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.336) (8.550) 0 (12.886) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.046) (4.816) 0 (6.862) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (807) (873) 0 (1.681) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 4.905 12.123 0 17.028 
Κόστος χρηµατοδότησης 

   
(11.814) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών 
   

5.214 
Έσοδα επενδύσεων    (465) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    4.749 
Φόρος εισοδήµατος    (3.876) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 
   

873 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων    
    Αποσβέσεις 2.856 5.875 0 8.731 

 
 
6. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012   Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 9.808  10.883  7.392  8.110 

Τόκοι πραγµατικού επιτοκίου 426  492  420  485 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 201  472  78  235 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 10.435  11.847  7.890  8.830 

        
Μείον: 

       
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 33 

 
32 

 
0 

 
2 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0  0  0 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 33  32  0  2 

        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (10.402)  (11.814)  (7.890)  (8.829) 

 
 
7. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012   Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος               
1/1-30/6/2012 

Έσοδα συµµετοχών 0  0  25  99 

Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 139 
 

14 
 

0 
 

0 

Σύνολο εσόδων επενδύσεων 139  14  25  99 
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Μείον: 
       

Ζηµιές από πώληση επενδύσεων 397  0  0  0 

Ζηµιές από αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση  
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 0  420  0  420 

Λοιπά έξοδα επενδύσεων 82  59  11  0 

Σύνολο εξόδων επενδύσεων 479  479  11  420 

        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (340)  (465)  14  (321) 

 
Εντός της κλειόµενης περιόδου, την 30/4/2013, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
προέβη στην πώληση του συνολικού ποσοστού συµµετοχής της, ήτοι 38,5%, στην εταιρεία 
µε την επωνυµία DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. Το αποτέλεσµα από την πώληση της εν λόγω επένδυσης ανήλθε σε € 397 και 
εµφανίζεται στο κονδύλι “Ζηµιές από πώληση επενδύσεων”. 
 
 
8. Φόροι εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως 
ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012  

Περίοδος                 
1/1-30/6/2013   Περίοδος                 

1/1-30/6/2012 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.701 
 

2.052 
 

0 
 

0 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν  0  0  0  0 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 84  280  0  243 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 156  387  0  0 

Αναβαλλόµενος φόρος 2.039 
 

1.157 
 

1.271 
 

339 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3.980  3.876 
 

1.271  582 

        

 
Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012  

Περίοδος                 
1/1-30/6/2013   Περίοδος                 

1/1-30/6/2012 

        
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (5.528)  4.749  (7.926)  (985) 

            

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2013: 26 %, 2012: 20 %) (1.437)  950  (2.061)  (197) 

Φόρος επί των ζηµιών περιόδου που δεν αναγνωρίζεται 2.231  2.259  3.178  536 

Επίδραση από µεταβολή φορολογικού συντελεστή (2013: 26 %, 
2012: 20 %) 2.946  0  153  0 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 84 
 

280 
 

0 
 

243 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 156  387  0  0 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος 0  0  0  0 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3.980  3.876 
 

1.271  582 

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

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (24.253)  (19.000)  (19.465)  (13.985) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.624  3.001  14.019  9.663 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης (20.629)  (15.998) 

 
(5.446)  (4.321) 

        

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης (15.998)  (22.946)  (4.321)  (10.012) 

Φόρος αποτελεσµάτων (2.039)  3.490  (1.271)  3.589 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων (2.591)  3.458  146  2.101 

Υπόλοιπο τέλους (20.629)  (15.998) 
 

(5.446)  (4.321) 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2012   

(Χρεώσεις) / 
Πιστώσεις 
Κατάστασης 
Συνολικών 
Εσόδων 

  

Χρεώσεις /  
(Πιστώσεις)                      
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

  Κατά την 
30/6/2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
       

Επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων 552 
 

151 
 

0 
 

703 
Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 4.794  973  0  5.767 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 1.049  408  (36)  1.421 

Λοιπές προσαρµογές 1.127 
 

497 
 

0 
 

1.624 

 
7.521  2.029  (36)  9.515 

        
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

       
Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (13.184)  (26)  (3.211)  (16.420) 

Προσαρµογή αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάση 
ωφέλιµης ζωής (5.896)  (3.166)  0  (9.062) 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (1.881)  (907)  355  (2.434) 
Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 1.017  (6)  300  1.311 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (3.576) 

 
37 

 
0 

 
(3.539) 

 
(23.520)  (4.069)  (2.556)  (30.144) 

        
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (15.998)  (2.039)  (2.591)  (20.629) 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2012   

(Χρεώσεις) / 
Πιστώσεις 
Κατάστασης 
Συνολικών 
Εσόδων 

  

Χρεώσεις /  
(Πιστώσεις)                      
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

  Κατά την 
30/6/2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
       

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 1.000  0  300  1.300 
Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 4.167  965  0  5.131 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

692 
 

280 
 

(38) 
 

933 

Λοιπές προσαρµογές (23)  (9)  0  (32) 

 
5.835  1.235  262  7.333 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

       
Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (5.938)  (672)  (415)  (7.026) 

Προσαρµογή αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάση 
ωφέλιµης ζωής (1.132)  (1.393)  0  (2.525) 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (1.379) 
 

(550) 
 

299 
 

(1.630) 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (1.707)  109  0  (1.598) 

 
(10.157)  (2.506)  (116)  (12.779) 

        
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (4.321)  (1.271)  146  (5.446) 

 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για την 
τρέχουσα χρήση του 2013, ανέρχεται σε 26%. Η επίδραση που έχει η εφαρµογή του νέου 
συντελεστή στην επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ενσωµατωθεί στις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα. Η συνολική 
επίδραση από την εν λόγω µεταβολή ανήλθε σε € 2.800 και € 1.296 στον Όµιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα, εκ της οποίας ποσό € 2.946 και € 153 καταχωρήθηκε απευθείας στην 
καθαρή θέση.  
 
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2012, για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική 
ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011 από τους Νόµιµους Ελεγκτές των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων. Κάθε ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την πάροδο 
18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 
εντός της χρήσεως. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου έχουν ληφθεί όλες οι 
απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναµένεται µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της 
χρήσης 2012 να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικείες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Την 16/7/2013, επιδόθηκε στην Εταιρεία η έκθεση προσωρινού ελέγχου παρακρατούµενων 
φόρων και φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-
31/12/2012 και 1/1-31/3/2013. Βάσει του εν λόγω ελέγχου βεβαιώθηκαν φόροι, πρόσθετοι 
φόροι και λοιπά συµβεβαιούµενα ποσά συνολικού ποσού € 5.693. Από το εν λόγω ποσό      
€ 1.329 αφορά προσαυξήσεις φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες καλύπτονταν µε 
σχηµατισµένες προβλέψεις που είχαν διενεργηθεί έως την λήξη της προηγούµενης χρήσεως. 
Να σηµειωθεί ότι µέρος της ανωτέρω υποχρέωσης, ύψους € 2.560, συµψηφίστηκε µε 
απαιτήσεις της Εταιρείας από παρακρατούµενους φόρους ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε 
για την αποπληρωµή του έως τον Ιανουάριο του 2014.  
 
 
9. Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή 

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

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος               

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012  

Περίοδος                 
1/1-30/6/2013   Περίοδος                 

1/1-30/6/2012 

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

(10.731) 
 

(518) 
 

(9.196) 
 

(1.566) 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 21.820.410 

 
21.820.410 

 
21.820.410 

 
21.820.410 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 716.649  716.649  453.081  453.080 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 21.103.761  21.103.761  21.367.329  21.367.330 

        
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (0,5085)  (0,0245)  (0,4304)  (0,0733) 

 
Σηµειώνεται ότι, δεν προέκυψε περίπτωση άµβλυνσης στις ενοποιηµένες και εταιρικές 
οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας ή συγκριτικής περιόδου. 
 
 
10. 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 31/12/2012 82.266 184.723 146.001 2.111 27.537 26.637 469.276 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 0 247 1.635 10 245 1.455 3.593 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 (24) (460) (7) (0) 0 (492) 
Ανακατατάξεις 0 19.169 0 0 0 (19.169) 0 

Σύνολο κατά την 30/6/2013 82.266 204.115 147.175 2.114 27.782 8.924 472.376 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2012 0 10.092 84.155 1.393 19.101 0 114.742 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 0 2.268 5.660 72 814 0 8.813 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 (13) (395) (3) 0 0 (411) 

Σύνολο κατά την 30/6/2013 0 12.347 89.420 1.462 19.915 0 123.144 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2012 82.266 174.631 61.845 718 8.436 26.637 354.534 
Κατά την 30/6/2013 82.266 191.768 57.755 652 7.868 8.924 349.233 

 
Οι ανακατατάξεις που εµφανίζονται ανωτέρω αφορούν το ακίνητο της θυγατρικής εταιρείας 
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, οι εργασίες του οποίου 
ολοκληρώθηκαν.  
 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 7.649 (2012: € 7.315) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά                     
€ 1.398 (2012: € 1.352) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 61 (2012: € 64) τα έξοδα 
λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 3.453 (2012: € 3.322) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
µηχανήµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο του µισθωµένου µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ανέρχεται σε € 50.473 
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(2012: € 52.890). Σηµειώνεται ότι εντός της κλειόµενης περιόδου ενεργοποιήθηκαν οι 
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε συνάψει η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA 
ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ µε την εταιρεία CPB LEASING, για την απόκτηση 
µηχανολογικού εξοπλισµού απαραίτητου για την έναρξη της δραστηριότητας της συνολικής 
αξίας € 1.035.  
 
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 33.347 56.129 91.171 1.209 15.492 2.901 200.248 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 0 3 321 0 104 1.247 1.676 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 0 (408) 0 0 (7) (415) 

Σύνολο κατά την 30/6/2013 33.347 56.132 91.084 1.209 15.596 4.141 201.509 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2011 0 5.048 60.294 894 12.555 0 78.791 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 0 797 3.277 31 474 0 4.578 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 0 (391) 0 0 0 (391) 
Σύνολο κατά την 30/6/2013 0 5.845 63.180 925 13.028 0 82.978 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2012 33.347 51.080 30.877 315 2.938 2.901 121.457 
Κατά την 30/6/2013 33.347 50.287 27.904 284 2.568 4.141 118.531 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 3.926 (2012: € 3.772) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά                   
€ 873 (2012: € 842) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 2.094 (2012: € 2.092) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
µηχανήµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως. Το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο του µισθωµένου µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ανέρχεται 
σε € 21.504 (2012: € 23.598).  
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού  
€ 316.139 (2012: € 316.139) για τον Όµιλο και € 242.700 (2012: € 242.700) για την Εταιρεία 
προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 234.620 (2012: € 234.620) 
και € 188.890 (2012: € 188.890) αντίστοιχα.  
 
Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, προς 
εξασφάλιση τραπεζικού δανεισµού έχει συστήσει ενέχυρο πρώτης (Α’) σειράς επί 
λογαριασµού όψεως που τηρεί, ποσού € 1.000 (2012: € 1.000). Το εν λόγω ποσό 
εµφανίζεται στο κονδύλι “∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων” (Σηµείωση 14). 
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11. 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 6.413 3.401 70 9.884 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 9 0 0 9 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/6/2013 6.421 3.401 70 9.892 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις 

    
Κατά την 31/12/2011 3.790 3.186 33 7.009 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 280 13 2 295 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/6/2013 4.071 3.199 35 7.304 

     
Αναπόσβεστη αξία 

    
Κατά την 31/12/2012 2.622 215 37 2.875 
Κατά την 30/6/2013 2.351 202 35 2.588 

 
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 4.756 1.846 0 6.603 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 3 0 0 3 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 30/6/2013 4.759 1.846 0 6.605 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις 

    
Κατά την 31/12/2011 2.781 1.641 0 4.422 
Προσθήκες περιόδου 1/1-30/6/2013 208 13 0 221 
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/6/2013 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/6/2013 2.989 1.653 0 4.642 

     
Αναπόσβεστη αξία 

    
Κατά την 31/12/2012 1.976 205 0 2.181 
Κατά την 30/6/2013 1.770 193 0 1.963 

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

Η κίνηση των συµµετοχών σε συγγενείς έχει ως κάτωθι: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Υπόλοιπο κατά την έναρξη 4.184 
 

4.360 
 

2.525 
 

2.525 

Απόκτηση / (Πώληση) συγγενών εταιρειών 1.229 
 

0 
 

0 
 

0 

Αυξήσεις αξίας κτήσεως 0 
 

100  0 
 

0 

Μειώσεις αξίας κτήσεως (1.071) 
 

(15)  0 
 

0 
Κέρδος / (Ζηµία) από συµµετοχή σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 24 

 
(261)  0 

 
0 

Υπόλοιπο κατά την λήξη 4.365 
 

4.184 
 

2.525 
 

2.525 

 
Εντός της κλειόµενης περιόδου, την 30/4/2013, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
προέβη στην πώληση του συνολικού ποσοστού συµµετοχής της, ήτοι 38,5%, στην εταιρεία 
µε την επωνυµία DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. Το αποτέλεσµα από την πώληση της εν λόγω επένδυσης ανήλθε σε € 397 και 
αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 
Κατά την 
30/6/2013 

Αξία κτήσεως  (3.023) 

Τίµηµα πώλησης 674 

Αποµείωση συµµετοχής κατά την 31/12/2012 1.951 

Αποτέλεσµα πώλησης (397) 

 
Το αποτέλεσµα από την πώληση επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων της 
κλειόµενης περιόδου και συγκεκριµένα το κονδύλι “Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων” (βλ. 
Σηµείωση 7). 
 
Επιπλεόν, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 26/6/2013 προέβη στην ολοκλήρωση εξαγοράς, µε την οριστικοποίηση του 
από 31/12/2010 προσυµφώνου, ποσοστού συµµετοχής στην εταιρεία µε την επωνυµία 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.. Η θυγατρική εταιρεία απέκτησε 50.960 
ονοµαστικές µετοχές επί συνόλου 104.000 µετοχών, ήτοι ποσοστό 49,0% (ποσοστό για τον 
Όµιλο 24,0%) έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.229. Ο φόρος µεταβίβασης της εν λόγω 
εξαγοράς καταβλήθηκε από την θυγατρική εταιρεία και επιβάρυνε τη συνηµµένη κατάσταση 
συνολικών εσόδων του Οµίλου της κλειόµενης περιόδου. Σηµειώνεται επιπλέον ότι µέρος 
του ανωτέρω τιµήµατος, ποσού € 529, συµφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 24 µηνιαίες δόσεις 
αρχής γενοµένης από 30/7/2014 και εµφανίζεται στο κονδύλι “Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις” της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η εν λόγω επένδυση ενσωµατώθηκε κατά 
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
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13. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Κατά την κλειόµενη χρήση τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού του Οµίλου µεταβλήθηκαν σε σχέση µε την χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 ως ακολούθως:  
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

  Λογιστική αξία 
 

Λογιστική αξία 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 5.145 
 

7.175 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 1.170 
 

1.170 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 768  768 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 449  447 

Υπόλοιπο 7.532   9.560 

    
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

  Λογιστική αξία 
 

Λογιστική αξία 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 5.145  7.175 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 1.170  1.170 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 768  768 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 276 
 

274 

Υπόλοιπο 7.358   9.387 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31/3/2013 κατείχαν 5.315.532 (2012: 5.315.532) µετοχές 
της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την αποτίµηση των 
κατεχόµενων µετοχών, για την περίοδο από 1/1/2013 έως και 30/6/2013, προέκυψε ζηµιά 
συνολικού ποσού € 2.030 η οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων του 
Οµίλου και της Εταιρείας. Η κατάσταση συνολικών εσόδων καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του 
Οµίλου και της Εταιρείας µειώθηκαν κατά € 1.730 (µετά την αφαίρεση της αναβαλλόµενης 
φορολογίας € 300).  
 
 
14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

Πελάτες 191.139  200.540  122.049  133.816 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.211 
 

3.298 
 

2.128 
 

2.348 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 50  128  0  16 

Επιταγές εισπρακτέες 250  83  189  14 

Επιταγές σε καθυστέρηση 194  210  194  210 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0 
 

0 
 

15.908 
 

15.664 

Βραχυπρόθεσµες. απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 

11.235 
 

11.296 
 

3.208 
 

2.395 

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 1.001  1.000  0  0 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.554 
 

1.531 
 

695 
 

724 

Χρεώστες διάφοροι 28.842  26.878  15.163  14.130 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 617  745  387  499 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 68  145  3  45 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 13.243 
 

7.900 
 

9.183 
 

7.010 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 2  50  0  48 

 
251.405 

 
253.804 

 
169.109 

 
176.918 

Μείον: Προβλέψεις (58.724) 
 

(54.780) 
 

(40.810) 
 

(38.037) 

Υπόλοιπο 192.681  199.024 
 

128.299  138.882 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

Πελάτες 191.139  200.540  122.049  133.816 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.211 
 

3.298 
 

2.128 
 

2.348 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 50  128  0  16 

Επιταγές εισπρακτέες 250  83  189  14 

Επιταγές σε καθυστέρηση 194  210  194  210 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.554 
 

1.531 
 

695 
 

724 

 
196.397 

 
205.789 

 
125.255 

 
137.128 

Μείον: Προβλέψεις (32.776)  (28.274)  (29.528)  (26.755) 

Υπόλοιπο 163.622  177.515 
 

95.727  110.373 

 
Οι εµπορικές απαιτήσεις που αποµειώθηκαν αφορούν κυρίως απαιτήσεις από ιδιώτες 
πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν χρονική ενηλικίωση πέραν του ενός έτους. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονοµική κατάσταση 
(επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας, µείωση της αγοραστικής δύναµης) προέβη 
σε προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων - µη παραιτούµενη από την οποιαδήποτε 
διεκδίκηση επ' αυτών - ύψους € 5.786 (1/1-30/6/2012: € 4.981) στον Όµιλο και € 3.870 (1/1-
30/6/2012: € 4.816) στην Εταιρεία, επιβαρύνοντας ισόποσα την κατάσταση συνολικών 
εσόδων της κλειόµενης περιόδου.  
 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας των εµπορικών απαιτήσεων έχει ως 
ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

Υπόλοιπο ενάρξεως 28.274  19.745  26.755  20.608 

Πρόβλεψη επισφαλών εµπορικών απαιτήσεων χρήσεως  5.786 
 

1.553 
 

3.870 
 

939 

Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ 0  7.009  0  5.208 

∆ιαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως µη εισπράξιµες 0  0  0  0 

Αναστροφή προβλέψεων (1.285)  (32)  (1.097)  0 

Προεξόφληση είσπραξης 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπο λήξεως 32.776 
 

28.274 
 

29.528 
 

26.755 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσεως, στο πλαίσιο 
εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012, διενήργησαν 
πρόβλεψη για την έκπτωση που θα χορηγηθεί για τις σωρευµένες οφειλές των ασφαλιστικών 
ταµείων που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως την 31/12/2011, ύψους € 7.009 και € 5.208 
αντίστοιχα. Εντός της κλειόµενης περιόδου, µέρος των εν λόγω πιστωτικών τιµολογίων 
εκδόθηκαν και η σχηµατισµένη για αυτά πρόβλεψη αναστράφηκε µέσω της συνηµµένης 
κατάστασης συνολικών εσόδων.  
 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας των λοιπών απαιτήσεων έχει ως 
ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

Υπόλοιπο ενάρξεως 26.505 
 

18.989 
 

11.281 
 

11.281 

Πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων χρήσεως  20  7.733  0  0 

∆ιαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως µη εισπράξιµες 0  0  0  0 

Αναστροφή προβλέψεων (577)  (217)  0  0 

Προεξόφληση είσπραξης 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπο λήξεως 25.948 
 

26.505 
 

11.281 
 

11.281 

 
O Όµιλος και η Εταιρεία έχουν συνάψει συµβάσεις µε εταιρείες εκχώρησης απαιτήσεων 
(factoring) οι οποίες εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πιστωτικό Ίδρυµα Εκχωρηµένες 
απαιτήσεις 

Υπόλοιπο 
∆ανείου  

Εκχωρηµένες 
απαιτήσεις 

Υπόλοιπο 
∆ανείου 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 12.911 4.794 
 

12.911 4.794 

ABC FACTORS 9.145 2.363 
 

9.145 2.363 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 1.164 1.164 
 

0 0 

MARFIN FACTORING 543 299 
 

0 0 

ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 7.124 675 
 

5.857 176 

 
30.887 9.295 

 
27.912 7.333 

 
 
15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

  Ταµείο 1.295  1.199  234  180 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 5.768 
 

5.517 
 

3.035 
 

2.652 

Υπόλοιπο 7.063  6.716 
 

3.270  2.832 

 
 
16. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012  
Κατά την 
30/6/2013   Κατά την 

31/12/2012 

  Τακτικό αποθεµατικό 3.784  3.709  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 (15.030)  (15.030)  (14.978)  (14.978) 

  Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 1.062 
 

1.062 
 

1.062 
 

1.062 

  ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 782  782  782  782 

  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 24.450  26.517  5.120  5.535 

  Αποθεµατικό εύλογης αξίας επενδύσεων 2.937  4.667  2.937  4.667 

  Ειδικά έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (292) 
 

(302) 
 

0 
 

0 

  Αποθεµατικό συγχώνευσης 7.963  7.963  7.963  7.963 

Υπόλοιπο 28.806  32.518 
 

7.831  9.977 

 
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 30/6/2013 € 12.441 (2012:                
€ 11.736). 
 
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 
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σωρευθεί κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών αυτών, υπολογιζόµενη, 
κατά την 30η Ιουνίου 2013 σε € 819 και € 585 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, θα 
αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή ή η κεφαλαιοποίηση τους.  
 
 
17. ∆άνεια 

Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκπεφρασµένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που 
είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Το σύνολο 
των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 365.076 (2012: 
€ 372.756) και € 279.814 (2012: € 286.042). 
 
Η αξία του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου έχει υπολογιστεί ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Στοιχείο υποχρέωσης στην έναρξη της χρήσεως 11.736 
 

10.563 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιόδου 306 
 

992 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πληρωθέντα / λογισθέντα (200) 
 

(400) 

Ληξιπρόθεσµοι τόκοι 599 
 

581 

Έξοδα έκδοσης 0 
 

0 

Στοιχείο υποχρέωσης στην λήξη της χρήσεως/περιόδου 12.441 
 

11.736 

 
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 30 Ιουνίου 2013 και 31 ∆εκεµβρίου 2012 δεν πληρούσε το 
σύνολο των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants). Εφαρµόζοντας τις διατάξεις του 
∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων" ο Όµιλος και η Εταιρεία εµφανίζουν 
δάνεια µακροπρόθεσµης λήξεως, ποσού € 126.665 (2012: € 149.897) και € 116.643 (2012:   
€ 128.174) αντίστοιχα, στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη 
χρήση" των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
 
Οι ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30/6/2013 
ανέρχονταν σε ποσό € 64.433 και € 56.782 αντίστοιχα. Εκ του συνολικού ποσού, € 58.561 
και € 53.372 στον Όµιλο και στην Εταιρεία αντίστοιχα αφορά το ποσό της συµβατικής 
υποχρέωσης για την αποπληρωµή κεφαλαίου δανείων. Επιπλέον, ποσό € 7.246 και             
€ 10.873 στον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα αφορά ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων.  
 
 
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 
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τα αποτελέσµατα περιόδου µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 
πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω 
συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου στον Όµιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο 
κόστος µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Άτοµα: 
       

Μισθωτοί 2.620  2.661  1.317  1.341 
Ηµεροµίσθιοι 0  0  0  0 

Σύνολο 2.620 
 

2.661 
 

1.317 
 

1.341 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: 

       
Έξοδα µισθοδοσίας 30.822  34.017  16.595  18.366 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 226 

 
521 

 
104 

 
318 

Συνολικό κόστος 31.049 
 

34.537 
 

16.699 
 

18.684 

 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εντός της τρέχουσας περιόδου αναπροσάρµοσε τα ίδια κεφάλαια και 
την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 
συγκριτικής περιόδου, σύµφωνα µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 για την άµεση αναγνώριση 
του κόστους προϋπηρεσίας. Βάσει της ανωτέρω αναπροσαρµογής η κίνηση της πρόβλεψης 
αποζηµίωσης προσωπικού για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 5.249  7.177  3.458  5.252 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 331 

 
(1.238) 

 
209 

 
(1.031) 

Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 0  (596)  0  (631) 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου (104)  (94)  (77)  (132) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 5.476 
 

5.249 
 

3.589 
 

3.458 

 
 
19. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς λοιπού συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος 

1.046 
 

1.576 
 

1.046 
 

1.047 

Γραµµάτια πληρωτέα µακροπρόθεσµης λήξεως 200 
 

222 
 

62 
 

202 

Επιταγές πληρωτέες µακροπρόθεσµης λήξεως 0  0  0  0 

Ανεξόφλητο τίµηµα εξαγοράς επενδύσεων 529  0  0  0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.030  537  8  8 

Υπόλοιπο 2.805  2.335 
 

1.115  1.257 

 
Επιπλέον, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 26/6/2013 προέβη στην ολοκλήρωση εξαγοράς ποσοστoύ 49,0% (ποσοστό 
για τον Όµιλο 24,0%) στην εταιρεία µε την επωνυµία ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.229. Μέρος του ανωτέρω τιµήµατος, ποσού    
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€ 529, συµφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 24 µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από 30/7/2014 
και εµφανίζεται στο ανωτέρω κονδύλι. 
 
 
20. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012  

Κατά την 
30/6/2013  

Κατά την 
31/12/2012 

Προµηθευτές 67.033  66.387  63.438  62.675 

Γραµµάτια πληρωτέα 39.423 
 

43.074 
 

19.511 
 

22.604 

Επιταγές πληρωτέες 6.088  8.791  2.538  4.487 

Προκαταβολές Πελατών 29  44  0  0 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 30.254  27.416  24.718  21.281 

Υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις 1.265  2.453  395  1.412 

Μερίσµατα πληρωτέα 154  149  154  149 

Πιστωτές διάφοροι 23.800  20.813  16.059  13.827 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 92 
 

0 
 

0 
 

0 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 8.754  5.572  5.793  4.096 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0  50  0  50 

Υπόλοιπο 176.893  174.750 
 

132.607  130.582 

 
Κατά την 30/6/2013 στα ανωτέρω υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού € 59.149 και € 29.745 αντίστοιχα. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Προµηθευτές 11.891 
 

6.971 

  Γραµµάτια πληρωτέα 33.365 
 

16.099 

  Επιταγές πληρωτέες 4.616 
 

2.382 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.999 
 

1.636 

  Πιστωτές διάφοροι 600 
 

0 

  Μισθοδοσία 4.679 
 

2.658 

Σύνολο 59.149 
 

29.745 

 
Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς Προµηθευτές αφορά διαταγές πληρωµής, εξώδικα και αγωγές 
προµηθευτών ποσού € 9.808 και € 6.971 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Σχετικά 
µε τις υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται διαταγές πληρωµής, η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει 
προβεί σε συµφωνία αποπληρωµής µέρους αυτών, ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για 
συνολική συµφωνία. Όσον αφορά τις υφιστάµενες αγωγές, έως την ηµεροµηνία έγκρισης των 
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει εκδοθεί καµία απόφαση. Ωστόσο, η 
∆ιοίκηση του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας, εκτιµά ότι η 
δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου.  
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ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 48 (2) 57 (2) 196 (2)

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 21 (13) 175 (1) 663 (13)

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 90 (3) 50 (1) 48 (1) 6 (1)

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 25 (3) 1 3 (3) 60 (2)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 11 31 (1) 0

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 98 (2) 10 (1)

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 0 0 5 (2) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 222 (14) 237 (14) 0

ΑΧΟΝ ΑΧΕ 0 0 10 (8) 6 (6)

ΣΟΝΑΚ ΑΕ 0 0 0 203 (6)

ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 2 (7) 0 112 (7)

ΑΧΟΝ PROPERTY A.E. 0 0 17 (6) 0

AXON INTERNATIONAL A.E. 0 0 22 (6) 0

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0 0 1.035 (11) 716 (11)

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 1 0 1.463 (14) 0

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 190 (2)

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 1 0 0 1.046 (5)

ΛΗΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 0 0 38 (6) 0

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 0 0 70 (2) 0

ΣΥΝΟΛΟ 118 355 3.309 3.209

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεµένα µέρη
Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Απαιτήσεις 
από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 

Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

21. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), 
καθώς επίσης και τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του 
Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την χρήση 1/1-30/6/2013 και την 30η Ιουνίου 2013, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 (14) 21 (2) 0 (5) 16

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 1 3 (2) 15 (2)

I∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 1 (2) 50 (3) 6 (2)
0 0 108 (4) 0 (2)

25 (3)

0 0 (2) 120 (4) 366 (2)

25 (3)
0 0 787 (3) 43

162 (2)

31 (2) 8 (2) 11 (2) 0

56 (3)
7 2 13 (2) 0

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 (2) 572 (2) 0 3.594 (2)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20 (6) 5 (2) 0 853 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 3.622 (1) 1.033 (3) 20.291 (1)

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 208 (14) 240 (2) 561 (4) 14

0 0 0 0

9 0 94 (3) 3
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 27 (3) 0

EUROMEDICA FINANCE 0 0 95 (6) 12.441 (9)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 0 0 338 (4) 0

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48 (2) 10 (2) 326 (2) 0

DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 217 (15) 698 (11) 0
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 9 (2) 7 (2) 33 (2)

(2)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 1.108 (2) 961 (2)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 0 428 (6)

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 208 (2) 37 (2) 763 (2) 0

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 0 0 17 (4) 0

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 2 (2) 7 9 (2)
9 (2) 24 (2) 125 (4) 208

179 (3)

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 152 (2) 0

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10 (2) 0 43 (2) 0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 4 (2) 0

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 0 25 (3) 9 (2)

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 2 (2) 0 (3) 43

EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 (14) 0 235 (4) 0

ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 6 (4) 50 (2)
EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1 (14) 0 0 67 (6)

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA (2)

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2)

(2)

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

(2)

31 (3)

(2)

(2)

0 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 
Συνδεδεµένα Μέρη

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 16 (2) 1.056 80 (2)
 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 75 (2) 0 (2)

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 7 (2) 0

ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 (14) 10 0 105 (6)
 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 47 (2) 20 (2) 506 (4) 304 (2)

137 7 297 (14) 0
0 0 1 (2) 0

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 334 (4) 0

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 5.723 (17) 0

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0
∆.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 6 (5) 0 (2)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0 0 869 (3) 0

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 3 (14) 0 38 (16) 0

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 (2) 82 (2) 14 (6) 38 (6)
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 40 (6) 145 (6)

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 14 (6) 0

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4 (2) 0 42 (6) 0

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 26 (2) 0
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 109 (2) 0

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 48 10 (2) 82 (2)

MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ 0 1 0 84 (13)

DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 11 (1) 3 60 (1)
25 (3) 0 1 (3) 60

0 0 2 (2) 0

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0 0 5 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 31 (6) 24

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 222 (14) 228 (14) 0

AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 10 100 (9)

ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 472 (11) 153
SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 192 (6)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 190 (2)

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑ Α.Ε. 0 (12) 0 0 1.046 (6)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.Π.Ι.Υ. 1 0 1.463 (12) 0

ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 0 95 (7)

ΣΥΝΟΛΟ 777 5.191 18.634 42.214

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2)

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(14)

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνδεδεµένα Μέρη (συνέχεια)
Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από συνδεµένα 
πρόσωπα
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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) ∆απάνες 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 ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του 
Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-30/6/2013 ανήλθαν σε € 1.040 και € 1.040 
αντίστοιχα. Κατά την 30/6/2013 υφίστανται απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από 
Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 54 και € 54 αντίστοιχα 
καθώς και υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς Μέλη της ∆ιοίκησης και 
∆ιευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 6 και € 6 αντίστοιχα. 
 
 
22. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

22.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 30/6/2013 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 36.136 
(2012: € 36.388) και € 24.884 (2012: € 25.136) αντίστοιχα. Επίσης, κατά του Οµίλου και της 
Εταιρείας υφίστανται κατά την 30/6/2013 διαταγές πληρωµής και εξώδικα προµηθευτών 
ποσού € 16.640 και € 13.803. Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες στη ∆ιοίκηση του 
Οµίλου κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
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.  
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22.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
Κατά την 30/6/2013 ο Όµιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων 
τραπεζικών δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως εξοπλισµού που είχαν 
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 45.277 (2012: 45.277). 
 

22.3 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Ο Όµιλος κατά την 30/6/2013 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 € 2.025 (1/1 - 30/6/2012: € 1.825). Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές 
ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και µεταφορικών µέσων βάσει των υφιστάµενων 
κατά την 30/6/2013 συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης στον Όµιλο έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Περίοδος                 

1/1-30/6/2013   Περίοδος                 
1/1-30/6/2012 

Μέχρι 1 έτος 3.709 
 

4.098 
Από 1 έως και 5 έτη 9.871 

 
10.388 

Πάνω από 5 έτη 5.341  6.386 

 
18.921  20.871 

 

22.4 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ίδιες χρήσεις που 
εµφανίζονταν και στην σηµείωση 40.4 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της χρήσεως που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012.  
 
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2012, για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική 
ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011 από τους Νόµιµους Ελεγκτές των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων. Κάθε ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την πάροδο 
18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 
εντός της χρήσεως. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου έχουν ληφθεί όλες οι 
απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναµένεται µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της 
χρήσης 2012 να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικείες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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23. Μεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 
2013 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο ή την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 

 

Λιακουνάκος Νικόλαος Τσιµπικάκης Βασίλειος 

  

  

Α.∆.Τ. ΑΒ 033553 Α.∆.Τ. ΑΕ 163834 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Βασίλειος Αναστασάκης  Φώτης Βασιλόπουλος Γιάννης – Νίκος Νικήτας 
Α.∆.Τ. ΑΑ 058349  Α.∆.Τ. T 220665/99 Α.∆.Τ. ΑΚ 709639 

  ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 47330 Α´ ΤΑΞΗΣ   
    
    

O Οικονοµικός ∆ιευθυντής  Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 
Λογιστηρίου 

 
 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος του ∆.Σ)
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.)
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.euromedica.gr ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (∆/νων Σύµβουλος)
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων:  28 Αυγούστου 2013 ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)
Νόµιµος Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Ανδρούτσος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Εκτελεστικό Μέλος)
Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόµενοι Ορκωτοι Λογιστές - CROWE HORWATH (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόµιµου ελεγκτή: Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη - µε έµφαση θέµατος και µε άλλο θέµα ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)
ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 349.233 354.534 118.531 121.457 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.610 4.610 4.919 4.919 Κύκλος εργασιών 90.544 128.499 46.901 62.004
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.073 29.360 1.963 2.181 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 23.340 36.556 13.567 15.456
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.485 17.741 112.229 114.048 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.287 17.218 1.767 4.739
Αποθέµατα 3.411 3.140 2.306 2.145 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (5.528) 4.749 (4.524) (61)
Απαιτήσεις από πελάτες 158.363 172.266 92.521 107.061 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (9.508) 873 (7.183) (2.238)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.412 33.506 39.055 34.660      - Ιδιοκτήτες µητρικής (10.731) (518) (7.327) (3.169)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.223 1.391 144 931
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 602.587 615.156 371.523 386.471

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (4.977) 0 (1.126) 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (14.485) 873 (8.309) (2.238)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      - Ιδιοκτήτες µητρικής (14.568) (280) (8.453) (3.050)
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 82 1.380 144 926
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (78.268) (63.938) (77.449) (66.368)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (60.811) (46.482) (59.993) (48.912) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,5085) (0,0245) (0,3472) (0,1502)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 61.585 61.365 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 774 14.884 (59.993) (48.912)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 45.750 38.538 12.367 12.900
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

14.274 25.800 6.325 8.965

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 46.002 37.962 14.689 11.470
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 319.326 334.218 267.448 273.142
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 190.735 189.555 137.013 137.870
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 601.813 600.272 431.516 435.383 Κύκλος εργασιών 48.419 87.408 24.880 40.721
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 602.587 615.156 371.523 386.471 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 7.974 19.275 5.385 6.818

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (33) 8.165 (483) (40)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (7.926) (985) (4.670) (3.022)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (9.196) (1.566) (6.046) (3.437)
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (9.196) (1.566) (6.046) (3.437)

1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 0 0 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 14.884 72.304 (48.912) 11.679
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (14.485) 1.101 (11.380) (1.314) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (2.183) 0 (1.126) 0
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (57) (65) 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (11.380) (1.566) (7.172) (3.437)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και ενσωµάτωση νέων (77) 738 0 0      - Ιδιοκτήτες µητρικής (11.380) (1.566) (7.172) (3.437)
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 0 0 0 0
Μεταβολή αποθεµατικού συγχώνευσης 0 0 0 0
Πώληση θυγατρικής εταιρεία 0 0 0 0 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,4304) (0,0733) (0,2830) (0,1608)
(Αυξήσεις) / Μειώσεις ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Επίδραση από την ακύρωση της συγχώνευσης 0 0 0 0

Τακτοποίηση αποθεµατικών 508 (4) 299 0
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

4.758 12.771 2.093 2.222

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2013 και 30/6/2012 αντίστοιχα) 774 74.073 (59.993) 10.365

1. Το θέµα έµφασης του ελεγκτή αναφέρεται στην Σηµείωση 4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι α) από τη λήξη της 
    προηγούµενης χρήσης (31.12.2012) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 
    του Κ.Ν. 2190/20, β) το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και γ) υφίστανται σηµαντικού 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012
    ύψους ληξιπρόθεσµες οφειλές. Λειτουργικές δραστηριότητες:
2. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν,τα ποσοστά συµµετοχής (άµεσα και έµµεσα) µε τα οποία Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (5.528) 4.749 (7.926) (985)
    ενοποιούνται, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για την καθεµία αναλύονται στη Σηµείωση 3 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία Αποσβέσεις 9.108 8.731 4.799 4.614
    AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, µε έδρα την Ελλάδα, η οποία συµµετείχε την 30/6/2013 µε ποσοστό 54,8 %. Προβλέψεις 4.096 6.749 2.904 5.111
4. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 73 190 16 0
    στη Σηµείωση 22.4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 0 0 0 0
5. Υφίστανται επίδικες διαφορές µε συνολικό αρχικό αγωγικό αίτηµα € 36.136 χιλ. στον Όµιλο και € 24.884 χιλ. στην Εταιρεία, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 0 0 0 0
    ασφαλιστικές συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρείας. Επίσης, κατά Αποµείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 0
    της Εταιρείας και του Οµίλου υφίστανται κατά την 30/6/2013 διαταγές πληρωµής, εξώδικα και αγωγές προµηθευτών ποσού € 9.808 και € 6.971 αντίστοιχα. Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 0 420 0 420
6. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 5.923 χιλ. και € 3.964 χιλ. αντίστοιχα και Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (139) (14) 0 0
    λοιπές προβλέψεις ποσού € 304 χιλ. και € 182 χιλ. αντίστοιχα. Αποµείωση υπεραξίας 0 0 0 0
7. Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία. Έσοδα συµµετοχών (0) 0 (25) (99)
8. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους αναλύονται ως εξής: (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 397 0 0 0

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (121) (149) (7) (8)
1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.402 11.814 7.890 8.829

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες (2.030) 0 (2.030) 0 18.288 32.489 7.651 17.883
Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (2.946) 0 (153) 0 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.977) 0 (2.183) 0 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (271) (22) (161) (200)
9. ∆εν υπήρχαν θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 809 (45.890) 7.605 (35.284)
     της κλειόµενης περιόδου ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί την 31/12/2012. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.625) 17.846 (9.173) 20.552
10. Η εταιρεία µε την επωνυµία DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh.p.k. την 30/6/2012 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. (Μείον):
      Κατά το  τελευταίο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσεως ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό συµµετοχής του και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (3.603) (3.413) (1.713) (1.147)
      καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Επίσης, στις εταιρείες ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και Καταβληµένοι φόροι 0 (0) 0 0
      DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, µε τη Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.598 1.010 4.210 1.804
      µέθοδο της καθαρής θέσης σε αντίθεση µε την κλειόµενη περίοδο στην οποία δεν συµπεριλήφθηκε καθώς την 30/9/2012 και 30/4/2013 αντίστοιχα, ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό 
      συµµετοχής του (βλ σχετικά Σηµείωση 3 των οικονοµικών καταστάσεων). Επενδυτικές δραστηριότητες:
11. Επί των ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 316.139 χιλ. και € 242.700 χιλ. αντίστοιχα για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2) 0 (2) (200)
     των οποίων την 30/6/2013 ανερχόταν σε € 234.620 χιλ. και € 188.890 χιλ. αντίστοιχα. Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0
12. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόµενης περιόδου ανέρχεται σε 2.620 και 1.317 άτοµα αντίστοιχα. Ο αριθµός Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (965) (978) (0) 0
     απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο  και στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ανερχόταν σε 2.661 και 1.341 άτοµα αντίστοιχα. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 8 22 1 0
13. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη περίοδο ανήλθαν σε € 3.601 χιλ. για τον Όµιλο και σε € 1.672 χιλ. για την Εταιρεία. Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 674 0 0 0
14. Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως ο Όµιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων που προβλέπονταν από τις τραπεζικές συµβάσεις. Κατά συνέπεια, Έσοδα χρεογράφων 0 0 0 0
     εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων", ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 126.665 (2012: € 149.897) και Τόκοι εισπραχθέντες 33 32 0 2
     € 116.643 (2012: € 128.154) αντίστοιχα, από τη γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 280 0 (0)
     επόµενη χρήση" των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δεδοµένου ότι κατά την 30/6/2013 δεν πληρούνταν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) και λοιπών Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 25 129
     όρων που ρυθµίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (251) (644) 25 (70)
     δανειακές υποχρεώσεις αυτές άµεσα εξοφλητέες. Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των 
     κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 306.874 (2012: € 314.860) και € 270.578 (2012: € 267.146) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, λαµβάνοντας Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
     υπόψη τις ανακατατάξεις των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω της µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
     εντός καθορισµένων ορίων και λοιπών όρων. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων σηµαντικού τµήµατος των Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (4.028) (1.583) (2.073) (2.122)
     υφιστάµενων τραπεζικών και εµπορικών υποχρεώσεων και µε σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωµής αυτών και τη µέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης του. Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (2.971) (402) (1.724) 0
15. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 (1)
     της Εταιρείας στη λήξη της κλειόµενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0 0 0 0
     έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ): Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.999) (1.985) (3.797) (2.123)

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 347 (1.619) 438 (389)

α) Έσοδα 118 777 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 6.716 6.442 2.832 1.448
β) Έξοδα 355 5.191 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα συγχωνευόµενων εταιρειών 0 0 0 0
γ) Απαιτήσεις 3.309 18.834 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7.063 4.823 3.270 1.059
δ) Υποχρεώσεις 3.209 42.214
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.040 1.040
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 54 54
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 6 6
16. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
17. Τα κονδύλια της κατάσταση οικονοµικής θέσης και της κατάστασης συνολικών εσόδων της συγκριτικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναµορφωθεί, λόγω της 
      εφαρµογής του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η εφαρµογή της ως άνω τροποποίησης είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση του 
      κονδυλίου "Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους" κατά € 596 και € 631 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ οι αναλογούντες φόροι που 
      αναγνωρίστηκαν ήταν € 119 και € 126 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά  € 477 και € 505 για τον Όµιλο και την 
      Εταιρεία αντίστοιχα.
18. Η Εταιρεία κατά την 30/6/2013 κατείχε 453.080 ίδιες µετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 4.790 χιλ.. Ο Όµιλος κατά την 30/6/2013 κατείχε 716.647 ίδιες 
    µετοχές (µετοχές της µητρικής εταιρείας), οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.379 χιλ..

    

                                       Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
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Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούµε εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 
άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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