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αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 
 
 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 Σηµείωση  1/1-30/9/2005     1/1-30/9/2004  1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ          
Πωλήσεις       

        
         

98.770 80.237 31.884 26.014
Μείον: Κόστος πωλήσεων

 
 (80.524) (58.907) (26.426) (19.871) 

Μικτό κέρδος 18.246 21.330 5.458 6.143
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
 

          
         

1.611 1.098 487 376
19.857 22.427 5.945 6.519

          
        
        

        
          

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (10.566) (12.974) (4.106) (5.119) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (441) (711) (159) (234) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (1.244) (191) (121) (71) 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 7.606 8.551 1.559 1.094
Κόστος χρηµατοδότησης        

          
5  (3.296) (2.579) (1.081) (781) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 4.310 5.972 477 313
Έσοδα επενδύσεων 6         

          
191 196 122 132

Αποτελέσµατα προ φόρων 4.501 6.168 599 444
Φόρος εισοδήµατος        

          
7 (1.703) (2.205) 426 (1) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 2.798 3.964 1.025 444
∆ικαιώµατα τρίτων         (536) (783) (341) (164) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον Όµιλο  2.262  3.181  684  280 
          
          

         
        

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 
   Βασικά 8 0,08 0,11  

 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 
 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σηµείωση  1/1-30/9/2005     1/1-30/9/2004  1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ          
Πωλήσεις       

        
         

55.166 50.382 17.771 16.554
Μείον: Κόστος πωλήσεων

 
 (46.134) (35.618) (14.945) (12.140) 

Μικτό κέρδος 9.032 14.764 2.827 4.413
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως          
          

492 875 195 236
9.524 15.639 3.022 4.650

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (6.115) (9.759) (2.520) (3.776) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (127) (434) (40) (141) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (436) (183) (128) (71) 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 2.846 5.264 334 662
Κόστος χρηµατοδότησης        

       
5  (2.102)

 
(2.054) (662) (536) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 744  3.210  (328) 126
Έσοδα επενδύσεων 6         

     
573 511 22 511

Αποτελέσµατα προ φόρων  1.317  3.721  (306) 637
Φόρος εισοδήµατος         

  
7 (263) (1.232) 330 (188) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων  1.055 2.488 23 449 
          
          

         
        

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 
   Βασικά 8 0,03 0,08  
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  30/9/2005  31/12/2004  30/9/2005  31/12/2004 
Πάγιο ενεργητικό          
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9  154.536  153.570  62.799  65.082 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 10  1.650  1.240  1.103  1.136 
Υπεραξία (Goodwill) 11  36.112  33.595  24.537  24.537 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες   0  0  41.410  38.655 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 12  3.289  3.222  4.513  2.415 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 13  5.731  6.864  2.919  6.076 
Ακίνητα για επένδυση 14  345  345  0  0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15  653  856  550  548 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7  1.648  1.854  957  1.273 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού   203.963  201.546  138.789  139.722 
          
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέµατα 16  3.606  3.227  2.055  1.857 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17  61.265  44.337  37.187  29.505 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 18  69  197  69  107 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 19  7.478  7.453  3.490  1.573 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   72.417  55.215  42.801  33.042 
          
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   276.381  256.760  181.590  172.764 
          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 20  45.610  45.610  45.610  45.610 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 20  7.652  7.652  7.652  7.652 
Αποθεµατικά κεφάλαια 21  6.019  6.465  5.883  6.328 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   15.855  15.000  11.172  10.917 
Ίδιες µετοχές 22  (569)  (509)  (509)  (509) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου   74.567  74.217  69.807  69.997 
∆ικαιώµατα τρίτων   28.362  29.083  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   102.929  103.301  69.807  69.997 
          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          
∆άνεια 23  41.862  43.666  23.572  27.281 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων 24  2.749  2.372  1.108  984 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 7  6.315  6.608  0  0 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 25  131  131  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 26  3.099  3.451  14.514  3.597 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   54.156  56.229  39.195  31.862 
          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις          
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 27  83.298  63.821  49.721  45.237 
∆άνεια 23  33.367  31.012  22.657  24.822 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις   2.630  2.397  211  846 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   119.296  97.231  72.588  70.905 
          
Σύνολο υποχρεώσεων   173.452  153.460  111.783  102.767 
          

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   276.381  256.760  181.590  172.764 

 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ            

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 

αξίας 
συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
µετοχές 

Ποσά 
προοριζόµενα 
για αύξηση 

Μ.Κ. 

∆ιαφορές 
ενοποίησης 

∆ικαιώµατα 
τρίτων Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 όπως 
προγενέστερα είχαν απεικονισθεί 31.168           22.319 651 1.577 11.003 0 2.496 0 2.436 (6.721) 3.985 68.915 

Προσαρµογές πρώτης υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Π.          

          

0 0 0 0 0 (4.263) 10.179 (1.629) (2.436) 6.721 8.327 16.900 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα 
µε τα ∆.Π.Χ.Π. 31.168 22.319 651 1.577 11.003 (4.263) 12.676 (1.629) 0 0 12.312 85.815

Κέρδος 2004 µετά από φόρους            

    

           

         

          

       

          

           

          

0 0 0 141 0 0 3.372 0 0 0 1.223 4.735 

∆ιανοµή κερδών & αµοιβών µελών ∆.Σ.  0 0 0 0 0 0 (1.153) 0 0 0 (229) (1.382) 

Κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο 14.667 (14.667) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ακύρωση ιδίων µετοχών (226) 0 0 0 (1.290) 0 0 1.173 0 0 0 (343) 

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 (54)0 0 0 0 (54) 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 131 0 0 (1.485) 0 0 0 0 0 (1.355) 

Ενσωµάτωση (αποενσωµάτωση) νέων 
(υφιστάµενων) θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.772 15.772 

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες 
θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 5 111 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 45.610 7.652 782 1.718 9.712 (5.748) 15.000 (509) 0 0 29.083 103.301

Κέρδος Α' Εννεαµήνου 2005 µετά από φόρους       

    

          

        

          

0 0 0 0 0 0 2.262 0 0 0 536 2.798 

∆ιανοµή κερδών & αµοιβών µελών ∆.Σ.  0 0 0 0 0 0 (1.520) 0 0 0 (610) (2.130) 

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 (59)0 0 0 0 (59) 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 (445) 113 0 0 0 0 (333) 

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες 
θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (647) (647) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα 
µε τα ∆.Π.Χ.Π. 45.610 7.652 782 1.718 9.712 (6.194) 15.855 (569) 0 0 28.362 102.929 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ           

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 

αξίας 
συµµετοχών & 
χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
µετοχές 

Ποσά 
προοριζόµενα 
για αύξηση 

Μ.Κ. 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 όπως προγενέστερα είχαν 
απεικονισθεί 31.168 22.319        651 1.509 11.002 0 1.518 0 2.366 70.534 

Προσαρµογές πρώτης υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Π.      

          

0 0 0 0 0 (4.263) 7.988 (1.629) (2.366) (270) 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. 31.168 22.319 651 1.509 11.002 (4.263) 9.506 (1.629) 0 70.264

Κέρδος 2004 µετά από φόρους          

          

          

         

          

         

          

0 0 0 73 0 0 2.323 0 0 2.396 

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 (912) 0 0 (912) 

Κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο 14.667 (14.667) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ακύρωση ιδίων µετοχών (226) 0 0 0 (1.290) 0 0 1.173 0 (343) 

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 (54) 0 (54) 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 131 0 0 (1.485) 0 0 0 (1.355) 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. 45.610 7.652 782 1.582 9.712 (5.748) 10.917 (509) 0 69.997

Κέρδος Α' Εννεαµήνου 2005 µετά από φόρους          

          

         

0 0 0 0 0 0 1.055 0 0 1.055 

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 (912) 0 0 (912) 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 (445) 113 0 0 (333) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. 45.610 7.652 782 1.582 9.712 (6.194) 11.172 (509) 69.807       0 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/9/2005  1/1-30/9/2004  1/1-30/9/2005  1/1-30/9/2004 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:        
Κέρδη προ φόρων 4.501  6.168  1.317  3.721 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:        
Αποσβέσεις 5.757  4.242  3.425  2.725 
Προβλέψεις 401  228  158  99 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 567  0  49  0 
Έσοδα συµµετοχών (15)  (41)  (680)  (511) 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (184)  (156)  0  0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.296  2.579  2.102  2.054 
 14.323  13.021  6.372  8.088 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:        
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (379)  (79)  (198)  0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (16.577)  (57)  (7.682)  911 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (141)  (150)  (3)  (144) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 23.732  2.734  20.557  178 
(Μείον):        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.408)  (2.747)  (2.187)  (2.216) 
Καταβεβληµένοι φόροι (1.750)  (1.501)  (773)  (871) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 15.800  11.221  16.085  5.946 
        
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:        

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 
(11.649)  (7.010)  (10.321)  (8.208) 

Αγορά ιδίων µετοχών 0  0  0  0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (9.005)  (10.538)  (1.563)  (848) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1.631  0  405  0 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 970  350  905  350 
Έσοδα χρεογράφων 175  183  85  673 
Τόκοι εισπραχθέντες 27  6  1  1 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  15  41  680  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17.836)  (16.969)  (9.809)  (8.032) 
        
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:        
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0  0  0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.903  11.496  (2.358)  6.428 
Εξοφλήσεις δανείων 0  0  0  0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (79)  171  (1.216)  (1.483) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (1.313)  (1.137)  (786)  (931) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (450)  (161)  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
2.061  10.370  (4.359)  4.013 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 25  4.623  1.917  1.927 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 7.453  2.608  1.573  982 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7.478  7.231  3.490  2.910 

 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 
Περιγραφή του Οµίλου 
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 διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η 

οποία συµµετέχει, άµεσα και έµµεσα, µε ποσοστό 60,9 % στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
1. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της τρίµηνης περιόδου 

που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2005 περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (o 

«Όµιλος ΕUROMEDICA»). 

 

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, 

από την Μητρική Εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε., µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών 

της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών 

εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία 

που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των 

κερδών και των ζηµιών των συνδεδεµένων εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι την 

ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των 

ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της 

επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση 

περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική 

ιδιότητα. 

 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές, καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που 

έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε 

επίπεδο Οµίλου), απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2005 έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 

που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που 

εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών. Οι παραπάνω ενδιάµεσες ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. Με εξαίρεση το ∆.Π.Χ.Π. 1 "Πρώτη Χρήση Εφαρµογής των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης", οι διατάξεις του οποίου χρησιµοποιήθηκαν 
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2005, 

δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της 

εφαρµογής τους. 

 

Οι παραπάνω ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες στις 

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Όµιλος σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, 

προσαρµοσµένες µε τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε 

τα ∆.Π.Χ.Π. 

 

Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2005 

εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 25η Nοεµβρίου 2005. 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2005 έχουν καταρτισθεί βάσει 

της αρχής του ιστορικού κόστους και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου.  

 

 

2. ∆οµή του Οµίλου 
Ο Όµιλος EUROMEDICA απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Μητρική 

Ι.Θυγατρικές   

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε Λάρισα 70,00 % 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. Θεσσαλονίκη 48,70 % 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. Λάρισα 70,65 % 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ» Α.Ε. Βόλος 51,00 % 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη 72,00 % 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 60,00 % 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θεσσαλονίκη 88,00 % 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. Κοζάνη 50,14 % 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Λάρισα 50,00 % 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Αθήνα 51,00 % 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη 74,20 % 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος 60,37 % 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 54,76 % 

EURO PROCUREMENT A.E. Αθήνα 99,35 % 

ΙΙ. Συγγενείς   

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ηράκλειο 24,16 % 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Βόλος 32,50 % 

 

Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι 

ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου ενοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2004, εκτός των 

θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και EURO PROCUREMENT 

A.E. οι οποίες ενοποιήθηκαν από το πρώτο και τελευταίο τρίµηνο της χρήσης 2004 

αντίστοιχα. 

 

Κατά το πρώτο εννεάµηνο της τρέχουσας χρήσεως το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην 

θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. αυξήθηκε από 49,62 %, όπου 

ανερχόταν κατά την 31/12/2004, σε 54,76 % κατά την 30/9/2005. Η εν λόγω αύξηση 

επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 

2,59 % έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.359, µέσω της θυγατρικής εταιρείας 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., η οποία απέκτησε επιπλέον 1,81 % έναντι 

συνολικού τιµήµατος € 915 και µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε., η οποία απέκτησε επιπλέον 2,14 % έναντι συνολικού 

τιµήµατος € 1.137. 

 

Επίσης, η µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E. κατέβαλλε: (α) ποσό € 678 που αναλογούσε 

στην υφιστάµενη συµµετοχή της 50,14 % κατά την 31/12/2004, στη θυγατρική της εταιρεία 

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε., ως συµµετοχή σε αύξηση του µετοχικού της 

κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου εννεαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 

και (β) ποσό € 682 µέρος του οποίου αναλογούσε στην υφιστάµενη συµµετοχή της 59,29 % 

κατά την 31/12/2004, στη θυγατρική της εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., 
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ως συµµετοχή σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και συγχρόνως αύξηση του 

ποσοστού συµµετοχής της σε 60,37 %. 

 

Η θυγατρική εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε., µε απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της, µετονοµάσθηκε σε Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 

Α.Ε.  

 

 
3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
3.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια 

του Οµίλου αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει µελέτης 

αναγνωρισµένων ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων. Οι εύλογες  αυτές αξίες 

χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. Η 

υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται 

µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από 

την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων 

φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 

λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  

 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 

αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων 
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περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων          25-50 έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 12 έτη 

Μεταφορικά µέσα    10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  6-14 έτη 

 

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής 

σύµβασης µισθώσεως. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων 

παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

 

 

3.2 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.2.1 Λογισµικά προγράµµατα 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού όπως 

µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό 

κόστος του λογισµικού.  

 

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων 

µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Λογισµικά προγράµµατα 10 έτη 

 

 

3.3 Υπεραξία (Goodwill) 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας 

του ποσοστού (του Οµίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά 

την ηµεροµηνία κτήσεως. Η υπεραξία στις εξαγορές θυγατρικών συµπεριλαµβάνεται στις 

ασώµατες ακινητοποιήσεις. Στο τέλος κάθε χρήσης, ο Όµιλος αξιολογεί εάν υπάρχει 
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οποιαδήποτε ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, εκτελείται 

µια ανάλυση αξιολόγησης της ανακτησιµότητας της λογιστικής αξίας της υπεράξιας. Σε 

περίπτωση που η λογιστική αξία υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, σχηµατίζεται άµεσα 

πρόβλεψη υποτίµησης.  

 

Το κέρδος ή η ζηµία κατά την πώληση µιας εταιρείας συµπεριλαµβάνει και τη λογιστική άξια 

της υπεραξίας που σχετίζεται µε την εταιρεία που πωλήθηκε. 

 

 

3.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 

περιστάσεις, δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 

ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η 

ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 

θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 

µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 

οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 

του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 

στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 

ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 

αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

 

 

3.5 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς εταιρείες λογίζονται µε την µέθοδο της καθαρής 
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θέσης. Συγγενείς εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και 

δεν είναι ούτε θυγατρικές αλλά  ούτε και κοινοπραξίες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

καταχωρούνται  στον ισολογισµό στο κόστος κτήσεως και αναπροσαρµόζονται µετέπειτα για 

την µεταβολή µετά την απόκτηση του µεριδίου του Οµίλου στην καθαρή θέση αυτών µείον 

τυχόν αποµείωσης στην αξία τους. Η κατάσταση αποτελεσµάτων απεικονίζει το µερίδιο του 

Οµίλου στα αποτελέσµατα της συγγενούς εταιρείας.  

 
 
3.6 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 

Οι "επενδύσεις διαθέσιµες–προς–πώληση" αφορούν επενδύσεις οι οποίες αναµένεται να 

διαρκέσουν για µια αόριστη χρονική περίοδο, αλλά που µπορούν να πωληθούν άµεσα σε 

περίπτωση ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγής στα επιτόκια. Αυτές οι επενδύσεις 

συµπεριλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό. 

 

Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους κατά την 

ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο Όµιλος δεσµεύεται 

να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει τις 

δαπάνες συναλλαγής. Οι διαθέσιµες–προς–πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη (ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην 

εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινοµούνται ως διαθέσιµα–προς–πώληση 

αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.  Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή 

προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες 

για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων εταιρειών υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες 

τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες 

περιστάσεις του εκδότη. Οι µετοχές, των οποίων οι εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί 

µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν 

τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα–προς–πώληση πωλούνται ή 

αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων. 

 

 

3.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη 

ενοικίων και την αύξηση της εµπορικής αξίας τους. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 

χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου, καθώς και για 

διοικητικούς σκοπούς.  
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και 

αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους η οποία 

προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στη 

δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσεως. 

 

 

3.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε το κόστος διάθεσης των 

αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού 

µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων και τις δαπάνες 

µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

 

 

3.9 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 

αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος 

δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 

όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 

προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

 

3.10 ∆ιαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 

της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 
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3.11 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που 

είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

 

3.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα 

αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 

ποσού.  

 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 
 
3.13 ∆άνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 

παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  

στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού 

επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της 

αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου των δανείων. 

 
 
3.14 Μισθώσεις 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά  όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την 

πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή αν είναι χαµηλότερη, µε την 

παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να 

προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της 
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υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσµατα 

χρήσεως. 

 

Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. 

 

 

3.15 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 

ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων 

κερδών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού 

νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι 

θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις 

φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 

φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία 
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του Ισολογισµού. 

 

 

3.16 Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

 

3.17 ∆ικαιώµατα εργαζοµένων 

Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφληµένο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 
 
3.18 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές  

καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της 

βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η 

εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά 

βιβλία του Οµίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που 

καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα 

επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Ο Όµιλος δεν 

χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 

 
 
3.19 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον 

αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από 

την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την 

αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται. 
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Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όµιλο.  

 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της 

διανοµής τους. 

 

 
3.20 Έξοδα 
3.20.1 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 

απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και 

να αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον 

εκµισθωτή. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 

 

 

3.20.2 Κόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
 
3.21 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός 

τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). 

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και 

επιστηµονικών κέντρων εξοπλισµένων µε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην 

παροχή κάθε φύσεως ιατρικών υπηρεσιών.  
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4. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου  δραστηριοποιείται στον χώρο 

της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.  

 

4.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα  
 

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

  

4.1.1 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-30/9/2005 

  
Πωλήσεις προς τρίτους 104.840 (6.070) 98.770 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (86.515) 5.991 (80.524) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 18.325 (79) 18.246 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.611 0 1.611 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (10.566) 0 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (441) 0 (441) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.244) (1.244) 
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 7.686 (79) 7.606 
Κόστος χρηµατοδότησης  (3.296) 
Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών   4.310 

  191 
Αποτελέσµατα προ φόρων   4.501 
Φόρος εισοδήµατος   (1.703) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων   
    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων  
    Αποσβέσεις 5.757 0 5.757 
   
    

(10.566) 

0 

 

Έσοδα επενδύσεων 

2.798 

 

 

4.1.2 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-30/9/2004  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 80.237 0 80.237 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (58.907) 0 (58.907) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 21.330 0 21.330 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.098 1.098 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (12.974) 0 (12.974) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (711) 0 (711) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (191) 0 (191) 
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 8.551 0 8.551 
Κόστος χρηµατοδότησης   (2.579) 
Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών   5.972 
Έσοδα επενδύσεων   196 
Αποτελέσµατα προ φόρων   6.168 
Φόρος εισοδήµατος   (2.205) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων   3.964 
    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων   
    Αποσβέσεις 4.242 0 4.242 

0 
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4.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού  

4.2.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 30/9/2005)  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.005 0 9.005 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.650 0 1.650 
    Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 154.536 0 154.536 
    Υπεραξία (Goodwill) 24.537 11.576 36.112 
    Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις 51.817 (42.737) 9.079 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 89.757 (14.694) 75.063 
    Σύνολο υποχρεώσεων (188.435) 14.983 (173.452) 
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 133.861 (30.873) 102.988 
    
    

4.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.566 0 3.566 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.240 0 1.240 
    Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 153.570 0 153.570 
    Υπεραξία (Goodwill) 24.537 9.058 33.595 
    Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις 47.616 (37.530) 10.086 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 59.200 (930) 58.269 
    Σύνολο υποχρεώσεων (154.768) 1.308 (153.460) 
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 131.394 (28.094) 103.301 

 

 

5. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004   Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004 
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 3.359  2.683  2.150  2.157 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 49  63  37  59 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 3.408  2.747  2.187  2.216 
        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 27  6  1  1 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 85  162  85  162 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 112  167  85  162 
        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (3.296)  (2.579)  (2.102)  (2.054) 

 

 

 

 23



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

6. Έσοδα επενδύσεων 
Τα έσοδα επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004   Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004 
Έσοδα συµµετοχών 15  41  595  511 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες 184  156  0  0 
Κέρδη από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων σύνολο 19  0  5  0 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 219  197  601  511 
        
Προβλέψεις αποµείωσης αξίας επενδύσεων 28  1  28  1 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 28  1  28  1 
        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 191  196  573  511 

 

Τα κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες αφορούν κέρδη από τις εταιρείες ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΟΛΟΥ Α.Ε., οι οποίες ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης.  

 

 

7. Φόροι Εισοδήµατος 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004 
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.739  1.525  64  772 
Φόροι προηγουµένων χρήσεων 233  43  63  0 
Αναβαλλόµενος φόρος (268)  637  136  460 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1.703  2.205  263  1.232 
        
        

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004 
        
Κέρδη προ φόρων 4.976  6.410  1.317  3.721 
            
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2005: 32 %, 2004: 35 %) 2.016  2.404  422  1.302 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη φορολογία εισοδήµατος (546)  (242)  (222)  (70) 
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούµενες 
χρήσεις 233  43  63  0 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος 0  0  0  0 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1.703  2.205  263  1.232 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

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 εκπίπτονται, 

για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο 

ετεροχρονισµένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.173  5.977  5.483  5.541 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (10.840)  (10.732)  (4.526)  (4.267) 
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό (4.667)  (4.755)  957  1.273 
        
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
Υπόλοιπο έναρξης (4.755)  (5.520)  1.273  600 
Φόρος αποτελεσµάτων 283  (34)  (121)  (127) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων (196)  800  (196)  800 
Υπόλοιπο τέλους (4.667)  (4.755)  957  1.273 
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Κατά την 
31/12/2004   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)     

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
30/9/2005 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (10.309)  84  0  (10.224) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (530)  (318)  0  (848) 

Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.787)  494  0  (1.293) 

 (12.625)  260  0  (12.365) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 1.922  (244)  0  1.678 

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 1.281  (82)  0  1.200 

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 3.767  0  (196)  3.571 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 703  76  0  779 

Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε επόµενες 
χρήσεις 181  226  0  407 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 16  47  0  63 

 7.871  23  (196)  7.698 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στον Ισολογισµό (4.755)  283  (196)  (4.667) 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2004   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)     

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
30/9/2005 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (3.904)  0  0  (3.904) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (364)  (259)  0  (623) 

Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (236)  296  0  61 

 (4.503)  37  0  (4.465) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 1.138  (140)  0  998 

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 875  (75)  0  800 

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 3.419  0  (196)  3.223 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 344  10  0  355 

Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε επόµενες 
χρήσεις 0  0  0  0 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0  47  0  47 

 5.776  (158)  (196)  5.422 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στον Ισολογισµό 1.273  (121)  (196)  957 

 
 
8. Κέρδη ανά µετοχή 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας 2.262  3.181  1.055  2.488 
        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 30.406.355  30.557.165  30.406.355  30.557.165 
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 266.440  377.899  228.110  277.899 
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 30.139.915  30.179.266  30.178.245  30.279.266 

        
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) 0,08  0,11  0,03  0,08 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

9. 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 31/12/2004 45.468 68.309 48.324 866 11.325 8.231 182.522 
Προσθήκες Εννεαµήνου 
2005 0 3.026 5.616 61 915 164 9.782 

Εκποιήσεις Εννεαµήνου 
2005 724 1.045 448 32 286 1.120 3.655 

Σύνολο κατά την 30/9/2005 44.744 70.290 53.492 895 11.954 7.275 188.650 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2004 0 4.067 19.566 407 4.913 0 28.952 
Προσθήκες Εννεαµήνου 
2005 0 1.522 3.247 62 788 0 5.620 

Εκποιήσεις Εννεαµήνου 
2005 0 50 230 12 166 0 458 

Σύνολο κατά την 30/9/2005 0 5.540 22.583 457 5.534 0 34.114 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2004 45.468 64.242 28.758 460 6.412 8.231 153.570 
Κατά την 30/9/2005 44.744 64.751 30.909 438 6.420 7.275 154.536 

 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά € 5.113 (2004: € 3.747) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, 

κατά € 637 (2004: € 493) αύξησαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 7 (2004: € 2) 

αύξησαν τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. 

 

Αποσβέσεις αξίας € 1.111 (2004: € 766) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

µηχανήµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο του µισθωµένου µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ανέρχεται σε € 15.246. 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις 

συνολικού ποσού € 64.623 για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

10. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Λογισµικά 
προγράµµατα 

Παραχωρήσεις 
και 

∆ικαιώµατα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   
Κατά την 31/12/2004 1.507 0 1.507 
Προσθήκες Εννεαµήνου 2005 494 54 548 
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0 0 0 
Σύνολο κατά την 30/9/2005 2.001 54 2.055 
    
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Κατά την 31/12/2004 267 0 267 
Προσθήκες Εννεαµήνου 2005 135 3 138 
Εκποιήσεις Εννεαµήνου 2005 0 0 0 
Σύνολο κατά την 30/9/2005 402 3 405 
    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 31/12/2004 1.240 0 1.240 
Κατά την 30/9/2005 1.599 51 1.650 

 

 
11. Υπεραξία (Goodwill) 
Η κίνηση της υπεραξίας κατά το πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2005 έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2004 
 Προσθήκες / 

(Μειώσεις)  Ζηµιές 
αποµείωσης  

Υπόλοιπο 
κατά την 

30/09/2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ 
ΑΕ  1.073  -  -  1.073 

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.  -  345  -  345 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.  2.608  -  -  2.608 

ΡΕΑ Α.Ε.  -  -  -  0 
ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 
Α.Ε.  337  -  -  337 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  109  -  -  109 

EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.  275  -  -  275 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΚΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.  -  -  -  0 

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε.  -  288  -  288 

ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.  -  -  -  0 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Ε.  -  -  -  0 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.  250  (175)  -  76 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  4.396  2.059  -  6.455 

EURO PROCUREMENT A.E.  10  0  -  10 

Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών  24.537  -  -  24.537 

  33.595  2.517  0  36.112 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Στις 27/4/2005 ο Όµιλος µετάφερε τις θετικές (χρεωστικές) διαφορές ενοποίησης (υπεραξίας) 

που είχαν προκύψει πριν την 31/12/2003 κατά την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών από την 

κατηγορία των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων στην κατηγορία των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων του ενεργητικού. Το συνολικό ποσό της υπεραξίας το οποίο αρχικά 

εµφανιζόταν αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων µεταφέρθηκε στην κατηγορία των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων προκειµένου η Εταιρεία να κάνει χρήση των διατάξεων του ∆.Π.Χ.Π. 1. 

 

Οι προσαρµογές της υπεραξίας στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ως 

ακολούθως: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Υπόλοιπο πριν 
τη µεταφορά  

Μεταφορά 
απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια 

 Αποµείωση  Υπόλοιπο κατά 
την 31/12/2003 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ  1.756  0  (685)  1.071 

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.  731  0  (731)  0 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.  2.608  0  0  2.608 

ΡΕΑ Α.Ε.  803  0  (803)  0 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.  337  0  0  337 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  109  0  0  109 

EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.  441  0  0  441 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΚΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.  (109)  109  0  0 

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε.  63  0  0  63 

ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.  (602)  602  0  0 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Ε.  (256)  256  0  0 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.  53  0  0  53 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  0  0  0  0 

EURO PROCUREMENT A.E.  0  0  0  0 

Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών  24.537  0  0  24.537 

  30.471  966  (2.219)  29.219 

  

Κατά την 31/12/2003 οι αρνητικές (πιστωτικές) διαφορές ενοποίησης (υπεραξία) που είχαν 

προκύψει κατά την ενσωµάτωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών 

εταιρειών ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. και ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Ε. µεταφέρθηκε στο λογαριασµό υπόλοιπο εις νέο των ενοποιηµένων 

ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης των υπολοίπων της υπεραξίας 

που είχε καταβάλει ο Όµιλος για την απόκτηση του ποσοστού συµµετοχής του σε κάθε 

υφιστάµενη θυγατρική του εταιρεία κατά την εν λόγω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ∆.Λ.Π. 36. Η υπεραξία που είχε καταβληθεί για τις θυγατρικές εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε., EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

και ΡΕΑ Α.Ε. αποµειώθηκε κατά το ποσό των € 2.219 σε µείωση του υπολοίπου του 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

λογαριασµού υπόλοιπο εις νέο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Έλεγχος αποµείωσης 

διενεργήθηκε και κατά την 31/12/2004 και το ανακτήσιµο ποσό (η αξία χρήσης των 

υφιστάµενων θυγατρικών κατά την εν λόγω ηµεροµηνία) ήταν υψηλότερο του λογιστικού 

υπολοίπου της υπεραξίας.  

 

Το ανακτήσιµο ποσό της κάθε θυγατρικής εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισµού της 

αξίας χρήσης αυτών. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόµενων ταµειακών ροών 

οι οποίες κάλυπταν πενταετή περίοδο. Το προ φόρων επιτόκιο µε το οποίο οι 

προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν ανήλθε από 8,0-11,00 % (2003: 

10,0-11,0 %) και οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου 

προσδιορίσθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 3,0 % (2003: 3,0 %), δηλαδή µε τον εκτιµώµενο µέσο 

ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου υγείας στην Ελλάδα.  

 

Βασικές παραδοχές υιοθετούµενες για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης των 
παραπάνω ελέγχων αποµείωσης κατά την 31/12/2003 και 31/12/2004: 
 

Προβλεπόµενα περιθώρια κέρδους: η βάση µε την οποία προσδιορίσθηκαν τα µικτά 

περιθώρια κέρδους είναι τα µικτά περιθώρια κέρδους που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 

αµέσως προηγούµενη πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα µικτά περιθώρια 

κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιµάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά 

των τρεχουσών συνθηκών.  

 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιµώµενες προσθήκες πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που 

παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η κάθε θυγατρική εταιρεία να 

διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το µερίδιο αγοράς.   

 

Επιτόκια οµολόγων: λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου εκδόσεως 

Ελληνικού ∆ηµοσίου στην αρχή της προβλεπόµενης πενταετίας. 

 
 
12. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αντιπροσωπεύουν, ποσοστό συµµετοχής 24,2 % στο 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Ε.", η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τµήµατος € 2.282, καθώς επίσης και ποσοστό 

συµµετοχής 32,5 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΒΟΛΟΥ Α.Ε.", η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τµήµατος € 134. Οι επενδύσεις σε 

συγγενείς εταιρείες καταχωρούνται στον ισολογισµό στο κόστος κτήσεως και 

αναπροσαρµόζονται µετέπειτα για την µεταβολή µετά την απόκτηση του µεριδίου του Οµίλου 

στην καθαρή θέση αυτών µείον τυχόν αποµείωσης στην αξία τους. Η κατάσταση 

αποτελεσµάτων απεικονίζει το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα των συγγενών 

εταιρειών.   

 
 
13. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αντιπροσωπεύουν συµµετοχή µε 1,0 % στο 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.", η οποία αποκτήθηκε έναντι 

συνολικού τιµήµατος € 15, συµµετοχή µε ποσοστό 6,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ" η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος           

€ 2.101, συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 

Α.Ε." µε ποσοστό 5,00 %, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 696 και 

συµµετοχή µε ποσοστό  6,4 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 12.028. 

  

Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση για τις οποίες υφίσταται ενεργός αγορά στην οποία 

διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους απεικονίζονται στην εύλογη αξία τους, ενώ οι υπόλοιπες 

στην αξία κτήσεώς τους, αποµειούµενη, στο βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου εντός της οποίας 

συντελείται η αποµείωση. 

 

 

14. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ιδιόκτητο ακίνητο της θυγατρικής εταιρείας 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. επί της οδού Ίριδος 4 στο Παλαιό Φάληρο. 

Όπως προαναφέρθηκε οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες 

επενδύσεις και αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή 

τους η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων.  

 

 

 

 

 

 31



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

15. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005, αντιπροσωπεύουν 

δοσµένες εγγυήσεις, ύψους € 653. 

 

 

16. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ. 3.528  3.189  2.055  1.857 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 78  38  0  0 
Σύνολο 3.606  3.227  2.055  1.857 

 

 

17. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
Πελάτες 43.851  37.719  25.935  24.845 
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 223  70  221  61 
Επιταγές εισπρακτέες 1.481  77  81  41 
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 14  172  788  360 
Βραχ. απαιτ. κατά λοιπού συµµετoχικού ενδιαφέροντος επιχ. 2.109  1.335  2.599  1.335 
Μακρ. απαιτ. εισπρακτέες στην επόµενη χρήση 3  0  0  0 
Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 655  650  592  579 
Χρεώστες διάφοροι 7.043  5.172  4.398  2.786 
Λογαριασµοί διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων 2.417  665  100  260 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 410  235  26  91 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.466  2.121  4.947  1.648 
Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοι Ενεργητικού 1.630  158  0  0 
 65.301  48.373  39.687  32.005 
Μειόν: Προβλέψεις (4.035)  (4.035)  (2.500)  (2.500) 

Υπόλοιπο 61.265  44.337  37.187  29.505 
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όµιλος έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο 

πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 
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18. Επενδύσεις στη δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης 
Πρόκειται για 3.984,399 µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA Αναπτυξιακού Μετοχών 

Εσωτερικού. 

 

 

19. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 
 
20. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από  30.406.355 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,50 εκάστη.  

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 1 

Ιανουαρίου 2004 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

ως ακολούθως: 

 

Με την από 12/2/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των                

€ 14.667.439,20 µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού  «από έκδοση µετοχών υπέρ 

το άρτιο» και  ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από € 1,02 σε               

€ 1,50. 

 

Με την από 29/6/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας, αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.12 του Κ.Ν 2190/1920 η ακύρωση 

150.810 ιδίων µετοχών, µε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά                        

€ 226.215,00. 

 

Με την από 15/11/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των                      

€ 10.135.452,00, µε καταβολή µετρητών δια εκδόσεως 6.756.968,00 νέων κοινών 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,50 εκάστη. Κατά την 30/6/2005, η ανωτέρω 

αύξηση δεν είχε καταβληθεί.  
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά την 30/6/2005, το καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανερχόταν σε € 45.609.532,50 και το οφειλόµενο σε € 10.135.452,00 

διηρηµένο σε 37.163.323 άυλες κοινές ονοµαστικές µετοχές  ονοµαστικής αξίας € 1,50 

εκάστη. 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 30/6/2005, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής µεγαλύτερο του 2,0 % επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ήταν οι 

ακόλουθοι: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
30/09/2005 

AXON HOLDINGS S.A. 15.030.553  49,43% 
SONAK A.E.B.E. 5.155.140  16,95% 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 1.457.900  4,79% 
AXON DEVELOPMENT A.E. 858.470  2,82% 
∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 729.120  2,40% 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 694.990  2,29% 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 691.295  2,27% 
∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 687.492  2,26% 
ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 5.101.395  16,78% 

ΣΥΝΟΛΟ 30.406.355  100,00% 
 

Σηµειώνεται ότι εκ των µελών του ∆.Σ. και των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, η κα 

Ελένη ∆ανιηλίδου (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.) κατά την 30/9/2005 κατείχε 729.120 

µετοχές που αναλογούν στο 2,4 % του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

 
 
21. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
  Τακτικό αποθεµατικό 1.718  1.718  1.582  1.582 
  Eκτακτα αποθεµατικά 1.087  1.124  1.124  1.124 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 158  121  121  121 
  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 397  397  397  397 
  Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 240  240  240  240 
  Αποθεµατικά από υπεραξία πωλήσεως µετοχών 7.832  7.832  7.832  7.832 
  ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογρ. 782  782  782  782 
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας επενδύσεων (6.194)  (5.748)  (6.194)  (5.748) 

Υπόλοιπο 6.019  6.465  5.883  6.328 
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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 

µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της 

Εταιρείας, µπορεί ωστόσο να συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές. 

 

Το «αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας επενδύσεων» αφορά αποθεµατικό που έχει 

σχηµατισθεί από την αποτίµηση των επενδύσεων κατεχόµενων προς πώληση στην εύλογη 

αξία τους.   

 

Τα υπόλοιπα αποθεµατικά δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων 

εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 

ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα 

σωρευθεί κατά τη διανοµή των αποθεµατικών αυτών, υπολογιζόµενη, κατά την 30η Ιουνίου 

2005, σε € 3.185, θα αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή. 

 

 

22. Ίδιες µετοχές 
Ο Όµιλος κατά την 30/9/2005 κατείχε 266.440 ίδιες µετοχές (µετοχές της µητρικής Εταιρείας), 

οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 569 και εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 

ισολογισµό της 30/9/2005 αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 
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για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
23. ∆άνεια 
Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε 

ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο 

στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου αναλύονται, κατά κύριο 

χρηµατοδότη, ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ    
 Κατά την 30/9/2005  Κατά την 31/12/2004    

Τράπεζα Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις  Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις  
Χρόνος 

αποπληρωµής 
µακρ/σµων 

υποχρεώσεων 

Επιτόκιο 
δανειοδότησης 

ALPHA BANK 680 14.889  667 14.667  2006 Euribor+1,5% 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 641 1.849  0 2.216  2008 Euribor+1,5% 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.228 15.221  2.002 15.411  2010 Euribor+2,5% 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 227 227  0 455  2006 Euribor+1,5% 
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 341 341  10.728 682  2006 Euribor+1,5% 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 170 170  - 227  2006 Euribor+1,5% 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 352 727  1.437 954  2007 Euribor+1,5% 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 1.434 -  1.476 -    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 300 -  300 -    
ABC 5.000 -  5.495 -    
ALPHA BANK 646 -  - -    
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.438 -  - -    
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.752 -  - -    
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 500 -  - -    
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.000 -  - -    
NOVA FACTORING 625 -  - -    
NOVA BANK 500 -  - -    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση - -  5.912 -    

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 3.534 8.437  2.996 9.054    

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 33.367 41.862  31.012 43.666    

 

Όλα τα δάνεια του Οµίλου είναι σε ευρώ. Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους 

δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων του και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα 

χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.  

 

Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν τη µίσθωση µηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισµού και αναλύονται ως ακολούθως:  
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
Α. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης-Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:   
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
Μέχρι 1 έτος 4.143  3.654  2.843  2.742 
Από 2 έως και 5 έτη 9.215  10.032  4.456  6.060 
Πάνω από 5 έτη 47  0  47  0 
 13.405  13.686  7.347  8.802 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (1.434)  (1.635)  (572)  (812) 

 11.971  12.051  6.775  7.991 
        
        
        
Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων:     
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

31/12/2004 
Μέχρι 1 έτος 3.534  2.999  2.519  2.328 
Από 2 έως και 5 έτη 8.397  9.052  4.215  5.663 
Πάνω από 5 έτη 40  0  40  0 
 11.971  12.051  6.775  7.991 

 

Επί των µισθωµένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία θα παραµένει σε 

ισχύ έως τη λήξη της µισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωµή των οφειλόµενων 

µισθωµάτων. 

 

Επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υπάρχουν 

προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 64.623 προς εξασφάλιση των ανωτέρω τραπεζικών 

υποχρεώσεων. 

 
 
24. ∆ικαιώµατα Εργαζοµένων 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην 

Ελλάδα, για την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του 

καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί 

δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής 

του. Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (4,06 %) είναι ίσο µε την 

απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

 

 37



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Άτοµα: 
Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004  Κατά την 
30/9/2005   Κατά την 

30/9/2004 
Μισθωτοί 1.441  1.306  739  829 
Ηµεροµίσθιοι 13  13  0  0 
Σύνολο 1.454  1.319  739  829 
        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        
Έξοδα µισθοδοσίας 23.561  19.928  12.231  12.640 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 423  292  171  162 
Συνολικό κόστος 23.984  20.220  12.402  12.802 

 

 

25. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων -

κυρίως µηχανολογικού εξοπλισµού- που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, 

στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη 

µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων µηχανηµάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής 

υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες 

αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους 

περιορισµούς αυτούς. 

 
 
26. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2005   

Κατά την 
31/12/2004  

Κατά την 
30/9/2005  

Κατά την 
31/12/2004 

  Μακροπρ. υποχρ. προς συνδεµένες επιχειρήσεις 740  391  11.958  570 
  Μακροπρ. υποχρ. προς λοιπού συµµετοχικού ενδιαφ. επιχειρ. 1.101  2.335  1.356  2.335 
  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.258  725  1.200  693 

Υπόλοιπο 3.099  3.451  14.514  3.597 
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
27. 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 
30/9/2005   

Κατά την 
31/12/2004  

Κατά την 
30/9/2005  

Κατά την 
31/12/2004 

  Προµηθευτές 47.523  25.423  24.915  15.401 
  Γραµµάτια πληρωτέα 8.375  13.909  7.485  11.369 
  Επιταγές πληρωτέες 11.452  11.591  7.824  8.759 
  Προκαταβολές Πελατών 81  90  81  87 
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.271  3.586  2.760  2.856 
  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 0  0  297  0 
  Υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφ. επιχειρήσεις 295  0  0  0 
  Μερίσµατα πληρωτέα 233  106  233  106 
  Πιστωτές διάφοροι 8.772  8.586  5.543  6.412 
  Έσοδα επόµενων χρήσεων 366  158  221  150 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.247  373  362  98 
  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 1.683  0  0  0 

Υπόλοιπο 83.298  63.821  49.721  45.237 
 

 
28. 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 της Εταιρείας, κατά το Α΄ Εννεάµηνο του 2005 και την 30η 

Σεπτεµβρίου 2005, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 

 

 Κατά την περίοδο             
1/1-30/9/2005  Κατά την 30/9/2005 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Αγορές από 
συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

  
Απαιτήσεις 

από 
συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
πρόσωπα 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. - -  630 - 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. - -  29 638 
ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. - 56  0 1 
ΑΧΟΝ HOLDINGS A.E. - -  1.210 1.802 
ΑΧΟΝ Α.Ε. - -  45 - 
ΝΕΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. - -  19 - 
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - -  3 57 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. - -  - 21 
ΣΟΝΑΚ Α.Ε. - -  8 - 
DATA DESIGN A.E. - -  - 234 
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT Α.Ε. - -  102 252 
ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε.    - 2.600 
Σύνολο 0 56  2.047 5.604 
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Οι ανωτέρω εταιρείες ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την µητρική εταιρεία ΑΧΟN 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ή βασικούς µετόχους αυτής, στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της οποίας ενσωµατώνονται οι οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  

 

 
29. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

29.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 30/9/2005 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Οµίλου συνολικού ποσού € 29.200. Η νοµική υπηρεσία 

του Οµίλου δεν εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δύναται να 

επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου. 

 

 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ  ΕΩΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2003  2004 

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε 2004  2004 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 2000  2004 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 2004  2004 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ» Α.Ε. 2004  2004 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2001  2004 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2003  2004 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2003  2004 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2004  2004 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2004  2004 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 2004  2004 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 2001  2004 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2003  2004 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2002  2004 

EURO PROCUREMENT A.E. 2004  2004 
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Οι εταιρείες του Οµίλου αναγνωρίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που προκύπτουν 

ύστερα από φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες 

φορολογικές αρχές ύστερα από την περαίωση του ελέγχου και οριστικοποίηση των σχετικών 

ποσών φόρων. 

  

 

30. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού 

της 30ης Σεπτεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 
 
31. Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις 

που συντάσσει και δηµοσιεύει η Εταιρεία EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆.Π.Χ.Π.), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε το νόµο, η 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 

2005 για όλες τις Εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών. ∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης 

χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31η 

∆εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν 

προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της 

Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας. Οι κύριες προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις των 

χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2003 και την 31η ∆εκεµβρίου 2004 έχουν ως 

ακολούθως: 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

31.1 Συµφωνία    ιδίων   κεφαλαίων    Ενοποιηµένων    και      Ατοµικών    Οικονοµικών  
        Καταστάσεων    χρήσεων    2003    και    2004 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1/2005  1/1/2004  1/1/2005  1/1/2004 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.  97.839  68.915  78.178  70.534 
Επίδραση από την αποτίµηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων  (4.764)  (6.149)  (2.390)  (4.541) 
Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε δίκαιες αξίες  43.887  20.835  17.712  17.712 

Επίδραση από την προσαρµογή των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων βάσει ωφέλιµης ζωής  7.819  3.657  1.873  2.935 
Επαναπροσδιορισµός υπεραξίας ενοποιούµενων θυγατρικών  (10.129)  0  0  0 
Αναγνώριση διαφοράς αποτίµησης επενδύσεων  (11.202)  (7.482)  (9.767)  (7.482) 
Αποµείωση αξίας κτήσεως ενοποιούµενων θυγατρικών   (2.219)  (2.219)  (2.219)  (2.219) 
∆ιενέργεια προβλέψεων προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων  (4.035)  (2.835)  (2.500)  (2.500) 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  (2.268)  (1.153)  (879)  (853) 
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας  (4.745)  405  1.273  600 

Αποαναγνώριση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων βάσει Ν. 
2065/1992  (2.216)  0  (1.018)  0 
Ανακατάταξη των επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
στις υποχρεώσεις  (130)  0  0  0 
Ανακατάταξη των ποσών προοριζόµενων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 
υποχρεώσεις  (10.135)  (2.965)  (10.135)  (2.366) 
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισής τους από 
την Γ.Σ.  912  912  912  912 
Αναγνώριση υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξοπλισµού  84  (530)  (535)  (840) 
Αναγνώριση καθαρών περιουσιακών στοιχείων ενοποιούµενων νέων θυγατρικών  4.685  8.352  0  0 
Αναγνώριση οφέλους από την ενσωµάτωση συγγενών επιχειρήσεων  807  719  0  0 
Ανακατάταξη υπεραξίας (θετικών διαφορών ενοποίησης) στις ασώµατες 
ακινητοποιήσεις  0  6.721  0  0 
Μεταφορά των πιστωτικών (χρεωστικών) διαφορών ενοποίησης στα ίδια κεφάλαια  195  966  0  0 
Ανακατάταξη ιδίων µετοχών αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια  (509)  (1.629)  (509)  (1.629) 
Λοιπές προσαρµογές  (573)  (703)  2  2 
Σύνολο προσαρµογών  5.462  16.900  (8.181)  (270) 

Επενδεδυµένα κεφάλαια κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  103.301  85.815  69.997  70.264 
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
31.2 Συµφωνία    Αποτελεσµάτων     Προ     Φόρων    Ενοποιηµένων    και      Ατοµικών  
        Οικονοµικών Καταστάσεων  της περιόδου 1/1-30/9/2004 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)  1/1-30/9/2004 
Σύνολο Αποτελεσµάτων Προ Φόρων, όπως είχαν απεικονισθεί σύµφωνα 
µε το ΕΓΛΣ  4.790  2.206 
Επίδραση από την ανγνώριση εξόδων εγκαταστάσεως στα αποτελέσµατα  1.376  1.197 

Επίδραση από την προσαρµογή των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων βάσει ωφέλιµης ζωής  (498)  (439) 
Επίδραση από την ενσωµάτωση συγγενών επιχειρήσεων µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης  156  0 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  (231)  (102) 
Αναγνώριση των καταβολών κεφαλαίου των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις εξοπλισµού στις υποχρεώσεις  994  859 
Ενσωµάτωση αποτελεσµάτων θυγατρικών εταιρειών που δεν περιλαµβάνονταν 
στην ενοποίηση  (419)  0 
Σύνολο προσαρµογών  1.378  1.514 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.   6.168  3.721 
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