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εκείσζε 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/7-30/9/2011 1/7-30/9/2010

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πσιήζεηο 8 141.558 170.711 43.384 49.217

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ (122.259) (139.469) (39.494) (42.177)

Μηθηό θέξδνο 19.299 31.243 3.891 7.040

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 3.663 3.939 1.415 1.659

22.962 35.182 5.306 8.699

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (18.187) (19.795) (6.080) (6.563)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (15.285) (2.268) (3.707) (646)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (3.062) (721) (435) (177)

Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (13.572) 12.397 (4.917) 1.313

Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο 9 (17.660) (12.279) (6.523) (4.507)

Απνηειέζκαηα ζπλήζσλ εξγαζηώλ (31.233) 118 (11.440) (3.194)

Έζνδα (Έμνδα) επελδύζεσλ 10 (56.139) (9.217) (3.191) (1.309)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (87.372) (9.099) (14.631) (4.503)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 11 (7.091) (2.998) (1.192) 26

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ (94.462) (12.097) (15.824) (4.477)

Απνδηδόκελα ζε:

     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (93.868) (13.628) (15.509) (4.744)

     - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (594) 1.532 (314) 267

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ:

Απνηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ζε εύινγεο 

αμίεο

18 0 0 (266) 0

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο αθηλήησλ ζε εύινγεο αμίεο 0 5.341 0 5.341

Φόξνο εηζνδεκάησλ επ ί ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ 0 (1.068) 0 (1.068)

ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ κεηά θόξσλ 0 4.273 (266) 4.273

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ (94.462) (7.824) (16.089) (204)

Απνδηδόκελα ζε:

     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (93.868) (10.739) (15.775) (1.854)

     - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (594) 2.915 (314) 1.650

Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή (€ αλά κεηνρή)

  Βαζηθά 12 (4,4484) (0,7176) (0,7350) (0,2498)

Ο ΟΜΙΛΟ

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

 
 
Ζ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηνπ Οκίινπ είλαη αλέιεγθηε. Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 
12 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκείσζε 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/7-30/9/2011 1/7-30/9/2010

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πσιήζεηο 8 88.251 114.634 25.457 31.283

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ (83.945) (105.014) (26.354) (29.807)

Μηθηό θέξδνο 4.306 9.620 (896) 1.476

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 1.975 2.754 793 1.190

6.281 12.375 (104) 2.666

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (8.245) (8.705) (2.839) (2.904)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (12.367) (880) (3.288) (112)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (2.257) (324) 50 (35)

Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (16.588) 2.465 (6.181) (386)

Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο 9 (13.692) (10.397) (5.070) (3.874)

Απνηειέζκαηα ζπλήζσλ εξγαζηώλ (30.280) (7.932) (11.251) (4.260)

Έζνδα (Έμνδα) επελδύζεσλ 10 (27.506) (5.711) (3.715) (1.175)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (57.786) (13.643) (14.966) (5.435)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 11 (4.263) 690 (805) 607

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ (62.049) (12.953) (15.771) (4.828)

Απνδηδόκελα ζε:

     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (62.049) (12.953) (15.771) (4.828)

     - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0 0 0 0

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ:

Απνηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ζε εύινγεο 

αμίεο

18 0 0 (266) 0

Αλαπξνζαξκνγή αμίαο αθηλήησλ ζε εύινγεο αμίεο 0 1.660 0 1.660

Φόξνο εηζνδεκάησλ επ ί ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ 0 (332) 0 (332)

ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ κεηά θόξσλ 0 1.328 (266) 1.328

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ (62.049) (11.624) (16.037) (3.499)

Απνδηδόκελα ζε:

     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (62.049) (11.624) (16.037) (3.499)

     - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0 0 0 0

Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή (€ αλά κεηνρή)

  Βαζηθά 12 (2,9949) (0,6626) (0,7612) (0,2470)

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Δηαηξηθή Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

 
 
 
Ζ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη αλέιεγθηε. Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ 
ζειίδα 12 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ 
ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκείσζε 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010

Πάγην ελεξγεηηθό

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 13 411.828 419.306 176.293 180.354

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 14 3.362 3.984 2.509 2.813

Υπεξαμία (Goodw ill) 15 53.854 101.061 27.351 40.551

Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 16 0 0 106.250 116.418

Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 17 4.214 9.284 2.400 2.718

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνύ
18 6.452 12.340 6.278 12.165

Αθίλεηα γηα επέλδπζε 2.596 1.319 5.920 5.920

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2.022 2.327 617 898

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 11 1.859 2.118 0 0

Σύνολο πάγιοσ ενεργητικού 486.187 551.739 327.617 361.836

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 19 5.984 6.039 4.174 3.891

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 20 172.112 179.502 129.439 145.563

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε 

αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
21 19 13 8 8

Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 11.462 14.685 3.917 6.407

Σύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού 189.577 200.238 137.538 155.869

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 675.764 751.977 465.155 517.705

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην 22 67.643 67.643 67.643 67.643

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 57.247 57.247 57.247 57.247

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 23 45.052 62.039 15.820 32.795

Υπόινηπν θεξδώλ (δεκηώλ) εηο λέν (120.387) (39.705) (100.274) (51.698)

Ίδηεο κεηνρέο 24 (8.390) (8.400) (4.801) (4.801)

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ Μεηξηθήο 41.164 138.823 35.635 101.186

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 65.172 65.626 0 0

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 106.336 204.449 35.635 101.186

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 25 52.647 68.492 11.896 26.985

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 26 7.045 6.886 5.275 5.328

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 11 27.348 23.481 13.730 10.488

Μειινληηθά έζνδα θξαηηθώλ επ ηρνξεγήζεσλ 27 4.634 2.711 4.423 2.467

Λνηπέο πξνβιέςεηο 2.469 1.875 1.344 1.113

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 28 16.712 6.112 11.687 3.790

Σύνολο μακροπρόθεσμων σποτρεώσεων 110.855 109.557 48.354 50.172

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 29 139.257 126.610 100.521 95.507

Γάλεηα 25 96.155 99.861 75.505 78.312

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ηελ επόκελε 

ρξήζε
25 218.533 203.748 203.672 189.799

Βξαρππξόζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 4.627 7.752 1.468 2.727

Σύνολο βρατσπρόθεσμων σποτρεώσεων 458.573 437.971 381.166 366.346

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 569.428 547.528 429.520 416.518

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 675.764 751.977 465.155 517.705

Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

 
Ζ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ θιεηφκελε πεξίνδν 
είλαη αλέιεγθηε. Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 12 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

ππέξ ην 

άξηην

Γηαθνξέο 

αλαπξ/γήο 

αμίαο 

ζπκκεηνρώλ 

& 

ρξενγξάθσλ

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθό 

από έθδνζε 

κεηαηξέςηκν

π 

νκνινγηαθν

ύ δαλείνπ ζε 

κεηνρέο

Απνζεκαηηθό 

ζπγρώλεπζε

ο

Απνζεκαηηθά 

θνξνινγηθώ

λ λόκσλ

Απνζεκαηηθό 

επαλεθηίκεζ

εο αμίαο 

επελδύζεσλ 

ζε εύινγεο 

αμίεο

Απνζεκαηηθ

ό 

επαλεθηίκεζ

εο αμίαο 

αθηλήησλ ζε 

εύινγεο 

αμίεο

Τπόινηπν 

εηο λέν
Ίδηεο κεηνρέο

Γηθαηώκαηα 

ηξίησλ
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 3.304 4.117 7.963 11.802 (0) 59.405 2.921 (33.753) 65.659 247.089

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1-30/9/2010 κεηά 

από θόξνπο
0 0 0 0 0 0 0 0 2.890 (13.628) 0 2.915 (7.824)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.613) (1.613)

Σρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ κέζσ δηαλνκήο 0 0 0 308 0 0 (7.454) 0 0 7.147 0 0 0

(Απμεζε) / Μείσζε ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.551) 3.433 0 1.881

Μεηαβνιή πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο 

θαη ζπγγελείο 

0 0 0 1 0 0 (257) 0 (801) 136 0 6.217 5.297

Yπόινηπα θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε 

ηα Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 3.613 4.117 7.963 4.091 (0) 61.493 (4.976) (30.320) 73.178 244.830

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ζύκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 3.595 1.062 7.963 4.202 (0) 44.434 (39.705) (8.400) 65.626 204.449

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1-30/9/2011 κεηά 

από θόξνπο
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (93.868) 0 (594) (94.462)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (482) (482)

Σρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ κέζσ δηαλνκήο 0 0 0 80 0 0 (13.474) 0 0 13.394 0 0 0

Ταθηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ 0 0 0 0 0 0 (11) 0 0 3 0 (3) (11)

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ ζπγρώλεπζεο 0 0 0 0 0 (3.502) 0 0 0 0 0 0 (3.502)

(Απμεζε) / Μείσζε ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 16

Μεηαβνιή πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο 

θαη ζπγγελείο 

0 0 0 (18) 0 0 0 0 (63) (216) 0 625 328

Yπόινηπα θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 ζύκθσλα κε 

ηα Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 3.657 1.062 4.462 (9.283) (0) 44.372 (120.388) (8.390) 65.172 106.336

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
 

 
Ζ Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ είλαη αλέιεγθηε. Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 12 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

ππέξ ην 

άξηην

Γηαθνξέο 

αλαπξνζαξ

κνγήο αμίαο 

ζπκκεηνρώλ 

& 

ρξενγξάθσλ

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά 

θνξνινγηθώ

λ λόκσλ

Απνζεκαηηθό 

ζπγρώλεπζε

ο

Απνζεκαηηθό 

κεηαηξέςηκν

π 

νκνινγηαθν

ύ δαλείνπ ζε 

κεηνρέο

Απνζεκαηηθό 

επαλεθηίκεζ

εο αμίαο 

επελδύζεσλ 

ζε εύινγεο 

αμίεο

Απνζεκαηηθ

ό 

επαλεθηίκεζ

εο αμίαο 

αθηλήησλ ζε 

εύινγεο 

αμίεο

Τπόινηπν 

εηο λέν
Ίδηεο κεηνρέο ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 2.693 11.561 7.963 4.117 0 29.543 (25.231) (7.288) 149.030

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1-30/9/2010 κεηά 

από θόξνπο
0 0 0 0 0 0 0 0 544 (12.168) 0 (11.624)

Σρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ κέζσ δηαλνκήο 0 0 0 30 (7.957) 0 0 0 0 7.927 0 0

(Απμεζε) / Μείσζε ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (229) (18.901) (19.130)

Σπγρώλεπζε πθηζηάκελσλ ζπγαηξηθώλ 0 0 0 104 (2) (5.237) 0 0 5.159 2.440 0 2.464

Yπόινηπα θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε 

ηα Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 2.827 3.602 2.727 4.117 0 35.246 (27.261) (26.189) 120.740

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ζύκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 2.827 3.602 2.727 1.062 (0) 21.795 (51.698) (4.801) 101.186

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1-30/9/2011 κεηά 

από θόξνπο
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (62.049) 0 (62.049)

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ ζπγρώλεπζεο 0 0 0 0 0 (3.502) 0 0 0 0 0 (3.502)

Σρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ κέζσ δηαλνκήο 0 0 0 0 (13.474) 0 0 0 0 13.474 0 0

Yπόινηπα θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 ζύκθσλα κε 

ηα Γ.Π.Υ.Α.
67.643 57.247 782 2.827 (9.872) (775) 1.062 (0) 21.795 (100.274) (4.801) 35.635

Δηαηξηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 
 
 

 
 
Ζ Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη αλέιεγθηε. Οη ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 12 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Κέξδε πξν θφξσλ (87.372) (9.099) (57.786) (13.643)

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 13.650 13.310 7.524 7.957

Πξνβιέςεηο 13.827 847 12.007 615

Εεκηέο (θέξδε) απφ εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 65 85 (0) (88)

Απνκείσζε αμίαο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ 0 0 8.698 0

Απνκείσζε δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε επελδύζεσλ 5.484 9.781 5.484 9.781

Εεκηέο (θέξδε) από ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 4.641 (44) 160 0

Απνκείσζε ππεξαμίαο 45.684 0 13.200 0

Έζνδα ζπκκεηνρώλ (303) (585) (1.150) (4.108)

(Έζνδα) έμνδα, (θέξδε) δεκηέο επελδύζεσλ 632 49 1.114 34

Απόζβεζε επ ηρνξεγήζεσλ επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (206) (100) (174) (68)

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 17.660 12.279 13.692 10.397

13.763 26.523 2.769 10.877

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 44 822 (283) (226)

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (12.612) (28.846) 395 (16.203)

Μείσζε / (αχμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ 305 310 281 29

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 18.607 14.638 7.950 10.269

(Μείνλ):

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (12.658) (9.737) (8.648) (7.794)

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 0 (2.473) 0 0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 7.450 1.237 2.463 (3.049)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ

επελδχζεσλ
(299) (829) (343) (3.749)

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 0 (4.219) 0 (1.839)

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (5.630) (18.153) (2.013) (3.483)

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 254 150 47 (5)

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 2.129 8.570 1.964 3.510

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 47 68 5 8

Δηζπξάμεηο επ ηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 1.162 0 1.162 0

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 0 405 951

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (2.337) (14.412) 1.227 (4.607)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Δηζπξάμεηο (εμνθιήζεηο) δαλείσλ (6.010) 18.042 (5.551) 16.595

Απμήζεηο (εμνθιήζεηο) ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

(ρξενιχζηα)
(2.325) (6.504) (594) (3.951)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 (1.377) (36) (1)

Ακνηβέο κειψλ Γ.. 0 (845) 0 0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(γ)
(8.335) 9.317 (6.181) 12.643

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
(3.222) (3.858) (2.491) 4.987

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 14.685 31.275 6.407 7.823

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξεηώλ 0 0 0 206

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 11.462 27.417 3.917 13.016

Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 
 

 
 
Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη αλέιεγθηε. Οη ζεκεηψζεηο 
απφ ηελ ζειίδα 12 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ 
ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο 

 
 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  
ΣΗΜΠΗΚΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ εξαθείκ (Πξφεδξνο) 
ΚΟΣΡΧΣΗΟ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ Ζιία (Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο) 
ΚΔΥΑΓΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Ησάλλνπ (Δθηειεζηηθφ κέινο) 
ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ Μηραήι (Δθηειεζηηθφ κέινο) 
ΧΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ (Με εθηειεζηηθφ κέινο) 
ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Νηθνιάνπ (Με εθηειεζηηθφ κέινο) 
ΔΤΑΓΓΔΛΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Υαξαιάκπνπο (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
ΛΔΟΝΣΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεκεηξίνπ (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
 
 
 
Έδξα Δηαηξείαο: Μεζνγείσλ 2-4 
 115 27 Αζήλα 
 Διιάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Διεγθηηθή Δηαηξεία:                                Delta Αλψλπκε Δηαηξεία Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
 Αρηιιέσο 8 & Λάκπξνπ Καηζψλε 
 176 74 Καιιηζέα 
 Διιάδα  
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εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν 

Ο Όκηινο Δηαηξεηψλ EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θιηληθψλ θαη 
επηζηεκνληθψλ θέληξσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζηελ 
παξνρή θάζε θχζεσο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  
 
Ζ έδξα ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Οκίινπ EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ε Δηαηξεία ή ε Μεηξηθή Δηαηξεία) βξίζθεηαη επί ηεο 
νδνχ Μεζνγείσλ 2-4 ζηελ Αζήλα. 
 
Οη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Καηεγνξία Μεζαίαο θαη Μηθξήο 
Κεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππεξθείκελεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΑΥΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία θαηά ηελ 30/9/2011 ζπκκεηέρεη, άκεζα θαη έκκεζα, κε πνζνζηφ 
54,8 % ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη έρεη έδξα ζηελ Διιάδα (Ακεξηθήο 12, 
Αζήλα). 
 
 
2. Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 Γεληθά 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 
ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (γήπεδα - νηθφπεδα θαη θηίξηα), νξηζκέλεο 
επελδχζεηο ζε κεηνρέο θαη ηα επελδπηηθά αθίλεηα, νη νπνίεο απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία 
ηνπο. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηεο 
ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο (βι. εκείσζε 7).  
 
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή 
Γηεξκελεηψλ θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ ελδηάκεζεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34 "Δλδηάκεζεο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο" θαη δελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζζεί πξηλ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
εκείσζε 2.3. 
 
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 εγθξίζεθαλ πξνο 
δεκνζηνπνίεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 25 Ννεκβξίνπ 2011. 
 
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ. εκεηψλεηαη φηη 
ηπρφλ κηθξέο απνθιίζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 
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2.2 Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 έρνπλ θαηαξηηζζεί βάζεη 
ησλ ηδίσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, νη νπνίεο αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 
εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 
πλεπψο, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβαζηνχλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2010, πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, θαη νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ πιήξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, κεζφδσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ 
εθαξκφζηεθαλ θαζψο θαη αλάιπζε ησλ ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 

2.3 Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ, έρνπλ 
εθδψζεη κία ζεηξά λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεσλ 
πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη εληεχζελ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά θαησηέξσ). Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνηθήζεσο ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα: 
 
Α) Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ ηέζεθαλ 
ζε εθαξκνγή εληόο ηεο ρξήζεο αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία 
 
Γ.Λ.Π. 24, Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ - ηξνπνπνίεζε (ηζρύεη από 1 
Ιαλνπαξίνπ 2011). 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα 
ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government - related  entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ 
έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην 
θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 
ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ 
ηφζν ζηηο εηαηξηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
Γ.Λ.Π. 32, Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε - ηξνπνπνίεζε (ηζρύεη από 1 
Φεβξνπαξίνπ 2010). 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα 
δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή 
δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 
ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο 
απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο 
κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ.  
 
Γηεξκελεία 14, Όξηα πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, ειάρηζην 
απαηηνύκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο (ηζρύεη από 1 
Ιαλνπαξίνπ 2011). 
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα 
πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  
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Γηεξκελεία 19, Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο 
ηίηινπο (ηζρύεη από 1 Ινπιίνπ 2010).  
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, 
κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε.  
 
Β) Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ γηα ηα νπνία 
ε εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 
 
Γ.Π.Χ.Α. 9, Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013). 
Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ .Γ.Λ.Π. (πκβνχιην 
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39. Σν ..Γ.Λ.Π. ζθνπεχεη 
λα επεθηείλεη ην Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο 
απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 
ηελ απφ-αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 9 φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ 
εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε 
ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απαγνξεχεη 
επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 
πξέπεη λα επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα 
παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα 
θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή 
εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο 
αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα 
ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο 
επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο 
κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή 
εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 
πηζαλήο επίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
Γ.Λ.Π. 12, Φόξνη εηζνδήκαηνο - ηξνπνπνίεζε (ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2012). 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ 
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε 
ην Γ.Λ.Π. 40. χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν, κέζσ ηεο ρξήζεο ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο 
ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο, φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε 
εχινγε αμία, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα 
αλαθηεζεί εμνινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ 
αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη 
λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο 
ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ 
είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ 
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πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 
Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
Γ.Π.Χ.Α. 13, Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο (ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).  
Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο 
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ 
εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη αθξηβή 
νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 
αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν 
γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ 
δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη 
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
Γ.Π.Χ.Α. 10, Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013).  
Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην Γ.Λ.Π. 27 θαη ζηελ Γηεξκελεία 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη 
ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο 
δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία 
νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα. Ο αλαζεσξεκέλνο 
νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε 
δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) 
θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 
έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά 
δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε 
ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο/πξαθηνξεπνκέλνπ. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο 
επίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
Γ.Π.Χ.Α. 11, Από θνηλνύ ζπκθσλίεο (ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013). 
Σν Γ.Π.Υ.Α. 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ 
εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ 
ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε α) απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη β) θνηλνπξαμίεο. 
Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 
θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη 
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη 
ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 
απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. Σν πξφηππν δελ έρεη 
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν ελ ιφγσ πξφηππν δελ αλακέλεηαη λα 
επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γ.Π.Χ.Α. 12, Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο (ηζρύεη από 1 
Ιαλνπαξίνπ 2013). 
Σν Γ.Π.Υ.Α. 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 
αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε 
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ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία 
νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ 
γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, 
ή ην Γ.Π.Υ.Α. 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα Γ.Λ.Π. 27 ή 28. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
Γ.Λ.Π. 27, Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - ηξνπνπνίεζε (ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 
2013). 
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν 
πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ηζρχσλ Γ.Λ.Π. 27 “Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο”. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 
φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην 
πκβνχιην κεηέθεξε ζην Γ.Λ.Π. 27 φξνπο ηνπ Γ.Λ.Π. 28 “Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο” θαη ηνπ Γ.Λ.Π. 31 “πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο” πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
Γ.Λ.Π. 28, Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο - ηξνπνπνίεζε 
(ηζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013). 
Σν Γ.Λ.Π. 28 “Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο” αληηθαζηζηά ην ηζρχσλ 
Γ.Λ.Π. 28 “Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο”. θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα 
νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα 
παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε 
ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 11. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. 
 
 
3. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Ο Όκηινο EUROMEDICA Α.Δ.Π.Η.Τ. απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 
 

Δηαηξεία ΔΓΡΑ 
ΚΤΡΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 
ΥΔΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

EUROMEDICA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ  
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
Μεηξηθή - - 

Ι. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 
     

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ 
Α.Δ. 

Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
68,5% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
60,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ 
Α.Δ. 

Βφινο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
40,3% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΜΔΛΑΜΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λάξηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
74,2% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΛΑΡΗΑ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟ Α.Δ. 

Λάξηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
89,5% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Λάξηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
70,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΛΖ 
ΑΞΗΟΤ Η.Α.Δ. 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
74,3% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 
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γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

17 
 

Δηαηξεία ΔΓΡΑ 
ΚΤΡΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 
ΥΔΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΓΔΝΔΗ ΜΗΚΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΑ Α.Δ. 
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
50,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
46,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ρφδνο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
59,8% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΓΗΟΤΡΟΠΡΟΚΗΟΤΡΜΔΝΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Αζήλα 
Δκπνξία ηαηξηθψλ 

αλαισζίκσλ 
100,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 

Βφινο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
39,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Π. Φάιεξν 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

έξξεο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
47,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πηνιεκαΐδα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λνπμεκβνχξγν 
Δηαηξεία 

ηηηινπνίεζεο 
απαηηήζεσλ 

100,0% 
Οιηθή 

ελζσκάησζε 
Άκεζε 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ  

Νπκθαίν 
Σνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο 

99,7% 
Οιηθή 

ελζσκάησζε 
Άκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ Η.Α.Δ. 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
68,2% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Αζήλα 
Δηαηξεία 

πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ 

80,0% 
Οιηθή 

ελζσκάησζε 
Έκκεζε 

ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΚΟΡΗΝΘΟΤ - ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Η.Α.Δ.  

Κφξηλζνο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
41,5% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Αιεμαλδξνχπνιε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πηθέξκη 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
80,2% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

EUROMEDICA ΗΟΝΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ 

Κέξθπξα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
56,6% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΓΑΡΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ. 

Μέγαξα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
100,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

ΗΧΝΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. Διεπζίλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
100,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
EUROMEDICA ΓΑΛΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Σξίθαια 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
47,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΗΔΡΗΑ Α.Δ. Καηεξίλε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
66,9% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Ζ 
ΚΑΣΑΛΗΑ ΑΔ 

Καξδίηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
50,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Νίθαηα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,3% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Νίθαηα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
43,1% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Βφινο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
40,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΛΔΒΟΤ  Η.Α.Δ. Μπηηιήλε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
39,1% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑ ΗΓΗΧΣ.ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΔ 

Καβάια 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
39,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ ΑΥΑΗΑ Α.Δ. Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
99,9% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

ΕΧΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 
ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
68,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 
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Δηαηξεία ΔΓΡΑ 
ΚΤΡΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 
ΥΔΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
99,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ 
Η.A.E. 

Αζπξφππξγνο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,3% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Κέξθπξα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
37,4% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. Σίξαλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
50,5% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
EUROMEDICA ΔΡΡΧΝ Η.Α.Δ. 

έξξεο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
47,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Λάξηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
42,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΤΣΗΚΖ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
42,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΑΞΟΝΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
100,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
50,8% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 

Γηδπκφηεηρν 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
48,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
EUROMEDICA ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Σξίθαια 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
23,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΝΟΖ ΕΧΖ Α.Δ. Πάηξα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
24,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Έκκεζε 

Γ..ΗΟΒΑ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. Γξεβελά 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Λάξηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
60,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

S.K.D.S. ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. Αζήλα 
Παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ 

80,0% 
Οιηθή 

ελζσκάησζε 
Άκεζε 

ΓΔΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
51,3% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA GULF A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Θεζζαινλίθε 
πκκεηνρηθή 

εηαηξεία 
99,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΣΗΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ Η.Α.Δ. 

Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
100,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

ΑΛΦΑ ΝΔΦΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. έξξεο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
47,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA ΚΡΖΣΖ - ΚΔΝΣΡΟ 
ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. 

Ζξάθιεην 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
48,3% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΖΜΝΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Λήκλνο 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
49,0% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε 

EUROMEDICA-ΚΟΜΖΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

Αζήλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
80,5% 

Οιηθή 
ελζσκάησζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

      
ΙΙ. Σπγγελείο εηαηξείεο 

     
ΔΤΡΧΓΔΝΔΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΟΡΗΑΚΖ 
ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

Θεζζαινλίθε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
40,0% Καζαξή ζέζε Άκεζε 

MEDITRON A.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ 
ΚΑΗ SERVICE ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

Θεζζαινλίθε 
Δκπνξία θαη 

service ηαηξηθψλ 
κεραλεκάησλ 

32,2% Καζαξή ζέζε Έκκεζε 

DORMED HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

Θεζζαινλίθε 
Δκπνξία ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ 
38,5% Καζαξή ζέζε Έκκεζε 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ 
Α.Δ. 

Κνδάλε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
21,0% Καζαξή ζέζε Άκεζε 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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Δηαηξεία ΔΓΡΑ 
ΚΤΡΗΑ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 
ΥΔΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΚΑΡΓΗΣΑ Α.Δ. 

Καξδίηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
24,3% Καζαξή ζέζε Έκκεζε 

MEDITREND ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Αζήλα 
Δκπνξία θαη 

service ηαηξηθψλ 
κεραλεκάησλ 

50,0% Καζαξή ζέζε Έκκεζε 

EUROMEDICA ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΟ 
ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΕΑΝΖ 
Α.Δ. 

Κνδάλε 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
24,9% Καζαξή ζέζε Άκεζε 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.  Λάξηζα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
35,0% Καζαξή ζέζε Άκεζε 

ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΒΑΛΑ - 
ΛΤΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Καβάια 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
24,5% Καζαξή ζέζε Άκεζε 

ANΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Ησάλληλα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
15,0% Καζαξή ζέζε Έκκεζε 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πάηξα 
Παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ 
42,0% Καζαξή ζέζε 

Άκεζε & 
έκκεζε 

 
Ζ ρψξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο φισλ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ είλαη ε Διιάδα εθηφο ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία EUROMEDICA FINANCE Νν 1 S.A. ηεο νπνίαο είλαη 
ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία DIAGNOSTIC CENTER 
IKEDA Sh.p.k. ηεο νπνίαο είλαη ε Αιβαλία. 
 
Καηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φιεο νη 
αλσηέξσ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ελνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 
νιηθήο ελζσκάησζεο θαη θαζαξήο ζέζεσο αληίζηνηρα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη θαη 
ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011, εθηφο ησλ θάησζη ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ:  
 
α) ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΒΑΛΑ ΛΤΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε 
νπνία απφ ηελ 27ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (έσο θαη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία 
ελζσκαησλφηαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ σο ζπγαηξηθή 
εηαηξεία), 
β) ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ EUROMEDICA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ 23ε Μαξηίνπ 2010 έσο ηελ 
30ε επηεκβξίνπ 2010 θαζψο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 
αλαθαηαηάρζεθε ζηα “Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ”, 
γ) ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΖΜΝΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ 1ε Απξηιίνπ 2010, 
δ) ANΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, ε νπνία απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη 
ε) EUROMEDICA-ΚΟΜΖΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε 
νπνία ελνπνηήζεθε σο ζπγαηξηθή απφ ηελ 29ε Γεθεκβξίνπ 2010 (έσο θαη ηελ ελ ιφγσ 
εκεξνκελία ελζσκαησλφηαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηε 
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο), 
ζη) ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2011, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ ελζσκαηψζεθε ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010. 
δ) ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.ΠΗΑΛΗΓΖ - Α.ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ., ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
θιεηφκελεο πεξηφδνπ γηα ηελ πεξίνδν 1/1-2/8/2011. 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
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Καηά ηελ θιεηφκελε πεξίνδν νη ζπκκεηνρέο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο 
κεηαβιήζεθαλ σο αθνινχζσο: 
 
Μεηαβνιέο θόζηνπο θηήζεσο θαη πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο 
θαη ζπγγελείο εηαηξείεο 
 
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ηελ 17/2/2011 πξνέβε ζηελ αγνξά 330 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 
ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ., έλαληη 
πνζνχ € 52, ήηνη πνζνζηφ 1,0 %, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ 
θαηά ηελ 30/9/2011, ζε 36,0 %.  
 
Καηά ηελ 15/4/2011 απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία EUROMEDICA- ΑΡΧΓΖ- ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. θαηά πνζφ € 607 κε ηελ έθδνζε 20.916 λέσλ νλνκαζηηθψλ 
κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε €) € 29,00 εθάζηε. ηελ ελ ιφγσ αχμεζε ε κεηξηθή 
εηαηξεία ζπκκεηείρε θαηά € 215, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, θαηά 
ηελ 30/9/2011, ζε 46,01 % (31/12/2010: 46,59 %). 
 
Καηά ηελ 27/4/2011 νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΝΟΖ ΕΧΖ Α.Δ. 
θαηά πνζφ € 231 κε ηελ έθδνζε 23.103 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 
(πνζφ ζε €) € 10,00 εθάζηε κε ζπκκεηνρή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 
ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΣΑΛΗΑ Α.Δ. θαηά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 31,1% 
δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, θαηά ηελ 30/9/2011, ζε 24,04 % 
(31/12/2010: 24,97 %). 
 
Καηά ηελ 29/4/2011 ε Έθηαθηε Απηφθιεηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ Η.A.E. απνθάζηζε 
ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά € 215, κε ηελ έθδνζε 21.500 
λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε €) € 10,00. ηελ ελ ιφγσ αχμεζε 
ζπκκεηείρε ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΓΗΟΤΡΟΠΡΟΚΗΟΤΡΜΔΝΣ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηαβάιινληαο πνζφ € 105, 
δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/9/2011 ζε 49,25% (31/12/2010: 
49,30%). 
 
Καηά ηελ 9/5/2011 νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΕΧΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηά πνζφ € 556 κε ηελ έθδνζε 5.563 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε €) € 100,00 εθάζηε. ηελ ελ ιφγσ αχμεζε ε κεηξηθή εηαηξεία 
ζπκκεηείρε θαηά € 227, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, θαηά ηελ 
30/9/2011, ζε 67,97 % (31/12/2010: 68,92 %). 
 
Καηά ηελ 27/6/2011 νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία EUROMEDICA ΗΟΝΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ θαηά πνζφ € 112 κε ηελ έθδνζε 11.155 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε €) € 10,00 εθάζηε. ηελ ελ ιφγσ αχμεζε ε κεηξηθή εηαηξεία 
ζπκκεηείρε θαηά € 80, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, θαηά ηελ 
30/9/2011, ζε 56,61 % (31/12/2010: 56,29 %). 
 
Καηά ηελ 8/7/2011 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ 
απφ 21/2/2011 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΛΔΒΟΤ Η.Α.Δ., πνζνχ € 300 κε ηελ έθδνζε 5.000 λέσλ 
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νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε €) € 3,00 εθάζηε θαη ππέξ ην άξηην 
δηαθνξά (πνζφ ζε €) € 60,00. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ 
θαηά € 150 θαη κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην πνζνχ € 150. ηελ ελ 
ιφγσ αχμεζε ε κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε θαηά € 33 θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 
ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 
ζπκκεηείρε κε € 34, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 
30/9/2011, ζε 39,09 % (31/12/2010: 41,00 %). 
 
Καηά ηελ 13/9/2011 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΛΑΡΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΘΔΟΣΟΚΟ Α.Δ. απνθάζηζε ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά € 99, κε ηελ έθδνζε 
33.150 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε €) € 3,00 εθάζηε θαη ππέξ 
ην άξηην δηαθνξά (πνζφ ζε €) € 27,00. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
θεθαιαηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθήο πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία, 
πνζνχ € 826, θαη ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΜΔΛΑΜΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, πνζνχ € 169. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, θαηά ηελ 30/9/2011, αλήιζε ζε 89,50 % (31/12/2010: 87,05 %). 
 
Μεηαβνιέο θόζηνπο θηήζεσο ρσξίο κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζε 
πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο 
Καηά ηελ 5/5/2011 νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ζπγγελνχο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΕΑΝΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηά 
πνζφ € 72 κε ηελ έθδνζε 71.710 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο (πνζφ ζε 
€) € 10,00 εθάζηε κε ζπκκεηνρή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο, 
ήηνη 24,95%. 
 
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 
Ζ ζπγγελήο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ απνθάζηζε, κε ηελ απφ 31/3/2011 Έθηαθηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ηελ έλαξμε ηεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο. ηα 
πιαίζηα ηεο ίδηαο απφθαζεο επεζηξάθε ζηνπο κεηφρνπο αλαινγηθά ην κέξνο ηνπ ηδξπηηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 855. Ζ Μεηξηθή Δηαηξεία ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη 
ε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΕΧΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζπκκεηείραλ ζην ηδξπηηθφ θεθάιαην ηεο αλσηέξσ ζπγγελνχο εηαηξείαο 
κε πνζνζηφ 25% εθάζηε θαη σο εθ ηνχηνπ έιαβαλ ζπλνιηθά πνζφ € 428.  
 
Πώιεζε πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο πθηζηάκελεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 2/8/2011 πξνέβε ζηε ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαβίβαζεο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ηεο ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α. ΠΗΑΛΗΓΖ - Α. ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ., ήηνη 1.400 
κεηνρέο, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνζνχ € 1.750. Ζ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή εηαηξεία 
ζπκκεηέρεη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1-2/8/2011. 
 
 
4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηηο θαηαιιειφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ζε ζρέζε κε ηε 
κειινληηθή εμέιημε γεγνλφησλ θαη ελ εμειίμεη θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. Οη ελ ιφγσ 
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 
ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη 
ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηε θχζε θαη ην επίπεδν 
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ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ. 
 
Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα ε εμέιημε 
ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά 
ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί θνξνινγηθώλ δεκηώλ 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο 
θνξνινγηθέο δεκίεο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά 
θέξδε πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο 
ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη 
ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα 
κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο 
πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Ζ κεηαθεξφκελε αμία ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ 
θαηά ηελ 30/9/2011 αλεξρφηαλ ζε € 0 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία (31/12/2010: € 537 θαη € 
0 αληίζηνηρα). 
 
Έιεγρνη απνκείσζεο ππεξαμίαο 
Ο Όκηινο δηελεξγεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. έιεγρν απνκείσζεο 
ηνπ πνζνχ ηεο ππεξαμίαο πνπ έρεη πξνθχςεη θαηά ηελ εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ ησλ 
νπνίσλ έρεη απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ή ηελ νπζηψδε επηξξνή ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε ή θαη 
ζπρλφηεξα εάλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηεο κπνξεί 
λα έρεη απνκεησζεί. Μέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ εθάζηεο 
επελδχζεσο απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο (value in use) ησλ κνλάδσλ 
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε ζρεηηθή ππεξαμία. Ο 
ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο (value in use) απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ (κειινληηθψλ) ηακεηαθψλ ξνψλ θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ, ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
παξαδνρψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ε παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  
 
Έιεγρνη απνκείσζεο δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ 
Ο Όκηινο ζε θάζε εκεξνκελία νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε γηα ην 
εάλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 
νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο 
ηνπο.  Αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο απνκείσζεο, ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηελ ζσξεπηηθή δεκία πνπ 
είρε αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, 
έζησ θαη αλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ έρεη απφ-αλαγλσξηζηεί.  Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί αθελφο γηα ηα εηζεγκέλα ζε 
νξγαλσκέλε αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαη 
αθεηέξνπ γηα ηα κε εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά δηάθνξεο ηερληθέο  απνηίκεζεο. 
 
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ 
Ο Όκηινο απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ φηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα ή 
ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε έθαζηεο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά 
έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή ρσξίο σζηφζν λα παξαηηείηαη απφ ηελ νπνηαδήπνηε δηεθδίθεζε 
επ' απηψλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο 
ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεσο απνκείσζεο απαηηήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πηζησηηθή ηεο 
πνιηηηθή θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία 
πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ 
ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαζψο θαη ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 
αθνινπζψληαο κηα ζπλεηή πνιηηηθή.  
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Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο 
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 12 ππνινγίδεηαη κε 
εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 
ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ 
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηεί ε πξφβιεςε ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηείηαη νπζηαζηηθή 
αληίιεςε ησλ αλσηέξσ. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη 
απφ ηα ζρεηηθά πνζά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο θαη νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  
 
Δθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επαλεμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ 
παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη είηε κέζσ απφθηεζεο είηε κέζσ 
ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο απηψλ επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα 
βάζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο αγνξάο. ε πεξίπησζε 
αλαζεψξεζεο ηεο σθέιηκεο δσήο, αλαπξνζαξκφδνληαη νη δαπάλεο απφζβεζεο ηφζν γηα ηελ 
ηξέρνπζα φζν θαη γηα ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο.  
 
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο. Ζ 
Γηνίθεζε επαλεμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη 
αμηνινγεί ηνλ πηζαλφ θίλδπλν, βαζηδφκελε ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε 
ελδερφκελε δεκηά απφ νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη 
ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο αλαγλσξίδνπλ κηα 
ππνρξέσζε γηα ηελ εθηηκψκελε δεκηά. ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαη 
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηε Γηνίθεζε ην Οκίινπ γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ελδερφκελεο 
ππνρξέσζεο ζηηο ζεκεηψζεηο. Σφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηε 
Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ε θχζε ηεο δηαθνξάο ή αμίσζεο, ην 
χςνο ηεο ελδερφκελεο δεκηάο, ε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, ε πνξεία ησλ 
ππνζέζεσλ (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε ηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θιεηφκελεο 
πεξηφδνπ θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), νη γλψκεο ή νη 
απφςεηο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζε παξφκνηεο 
πεξηπηψζεηο. 
 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 
Ζ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδεηαη ζηελ 
πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ 
θαηαζηεί δεδνπιεπκέλα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη νη παξνρέο απηέο 
θαζίζηαηαη δνπιεπκέλεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηζνκεξψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο 
ηνπο πεξηφδνπ. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηηο παξνρέο απηέο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε λα 
θάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο, ηα πνζνζηά απμήζεσλ ησλ κηζζψλ, 
ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο, ηηο ειηθίεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ινηπνχο 
παξάγνληεο. Οη κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηελ ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη ζηα ζρεηηθά θφζηε θάζε πεξηφδνπ. Σν θαζαξφ θφζηνο 
ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηαζηήζεθαλ 
δνπιεπκέλεο (ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ κεηψζεηο κηζζψλ), ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο 
ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο, ην θφζηνο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ 
θαη αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο. Λφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ 
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη ππνζέζεηο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
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αβεβαηφηεηαο. 
 
Δθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ θαη επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 
Ζ πιένλ θαηάιιειε έλδεημε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ είλαη νη ηξέρνπζεο 
αμίεο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ελεξγή αγνξά γηα ζπλαθή κηζζσηήξηα αιιά θαη ινηπά ζπκβφιαηα. 
Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ν Όκηινο πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κέζα 
απφ έλα εχξνο ινγηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ επιφγσλ αμηψλ βαζηδφκελνο ζηηο ζπκβνπιέο 
αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ. Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ζεκειηψλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε 
ζπκβαηηθψλ ελνηθίσλ, πξνζδνθψκελα κειινληηθά ελνίθηα ζηελ αγνξά, θελέο πεξίνδνη, 
ππνρξεψζεηο ζπληήξεζεο, κειινληηθφ θφζηνο αλάπηπμεο θαζψο θαη θαηάιιεια 
πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα. Απηέο νη εθηηκήζεηο ζπγθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά κε πξαγκαηηθά 
ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά, κε πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη κε εθείλεο 
πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ αγνξά. 
 
 
5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ 
νπνίσλ είλαη νη απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο 
ηηκήο ρξενγξάθσλ θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 
 
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ νη πνιηηηθέο 
ηεο νπνίαο εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε αλαγλσξίδεη, 
ππνινγίδεη θαη αληηζηαζκίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ, θαζψο θαη νη ππάξρνπζεο 
πνιηηηθέο, αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ο γεληθφο 
ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ είλαη ν θαζνξηζκφο πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζε ηνπ Οκίινπ, ρσξίο φκσο λα επεξεαζηεί ε 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε επειημία ηνπ. 

5.1 Κίλδπλνο αγνξάο 

5.1.1 Σπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη εθπεθξαζκέλν ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ 
λφκηζκα (επξψ). Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηνξηζκέλεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη 
ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ησλ 
ζπλαιιαγψλ κε πξνθαηαβνιηθφ δηαθαλνληζκφ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ.  
 

5.1.2 Κίλδπλνο ηηκήο 

Ο Όκηινο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ηνπ ζε αθίλεηε πεξηνπζία νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ 
κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ κηζζσκάησλ ηνπο ε νπνία κπνξεί λα πξνέξρεηαη 
απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο. Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ην κνληέιν επαλεθηίκεζεο ησλ αθηλήησλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε 
αμία ησλ αθηλήησλ επαλεθηηκάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ζηελ 
αγνξά, πξνθείκελνπ νη αμίεο ησλ αθηλήησλ ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο λα 
είλαη εχινγεο. Ζ ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ην γεγνλφο φηη ην 
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ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αθνξά αθίλεηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη νη 
θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα ηα νπνία εθκεηαιιεχεηαη ν Όκηινο. εκεηψλεηαη φηη, ιφγσ 
ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο 
ξεπζηφηεηαο ηνπ ζα εμεηάζεη ηελ απνεπέλδπζε κέξνπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζε 
πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ζπκθέξνπζεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο. Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο πνπ 
απνξξέεη απφ ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαζψο νη αμίεο  ζηηο 
νπνίεο είλαη απνηηκεκέλα δελ απνθιίλνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ν ζρεηηθφο 
θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ην ραξηνθπιάθην επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ δηαθαηέρεη ν 
Όκηινο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απηά αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφ κέξνο ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ, πεξηνξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ πηνζεηνχκελε ζηξαηεγηθή ηεο 
Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηε ζχλαςε 
καθξνπξφζεζκσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ζε επηιεγκέλνπο κηζζσηέο, ησλ νπνίσλ ε 
θεξεγγπφηεηα ειέγρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
 
Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ηνπ ζε νληφηεηεο, 
νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο θαηεγνξίεο 
ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηελ πνξεία ησλ 
ηηκψλ εθείλσλ ησλ ρξενγξάθσλ ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο 
(ρξεκαηηζηήξην) θαη αλαιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε δξάζεηο κε ζηφρν πάληα 
ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ απνδφζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα εθάζηεο 
επελδχζεσο.    
 
Καηά ηελ 30/9/2011 ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβαλφηαλ θαη ε αμία ησλ επελδχζεσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 
ηεο εηαηξείαο ΗΑΧ Α.Δ. (5.315.532 κεηνρέο ζπλνιηθήο αμίαο € 3.880) νη κεηνρέο ηεο νπνίαο 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Καηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία εάλ ε ηηκή 
θιεηζίκαηνο ηεο ελ ιφγσ κεηνρήο ήηαλ 1 % πςειφηεξε/ρακειφηεξε θαη νη ππφινηπεο 
κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο, ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ ζα εκθαλίδνληαλ 
απμεκέλα/κεησκέλα θαηά ην πνζφ ησλ € 39. 
 
Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ θαη ινηπψλ ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ζηελ εθηέιεζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Ο θίλδπλνο απηφο 
αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε ηελ αλάινγε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ αλαισζέλησλ 
θαηά πεξίπησζε πιηθψλ θαη κε ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Οκίινπ. ηα 
πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ, ν Όκηινο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζίεο 
ζπδεηήζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ζχλαςε καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε ζηαζεξνχ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαζψο θαη ζηαζεξνχ θφζηνπο απφθηεζεο 
αλαισζίκσλ. 
 

5.1.3 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ο Όκηινο δηαθξαηεί ζεκαληηθά πνζά δηαζεζίκσλ θαηαηεζεηκέλα ζε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο 
ηα νπνία είλαη ζπλήζσο βξαρπρξφληαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ηακεηαθψλ 
αλαγθψλ. Πέξαλ ησλ δηαθξαηνχκελσλ δηαζεζίκσλ δελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά έληνθα 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ 
είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. 
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ηνπ Οκίινπ πεγάδεη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. εκεηψλεηαη φηη ν 
Όκηινο, θαηέρεη κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην πνζνχ              
€ 11.100 (απνηηκεκέλν ηελ 30/9/2011 ζε € 10.422), ην νπνίν είλαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ 
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(ζπκβαηηθφ) θαη αλέξρεηαη ζην 3,60 % εηεζίσο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη ζέκα θηλδχλνπ 
απφ κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ. Οη ππφινηπεο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ππφθεηληαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα, γεγνλφο ην νπνίν 
εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν επηηνθίνπ.  
 
Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί, ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ηηο 
ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ θαη αμηνινγεί θαηά πεξίπησζε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ 
θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. 
 
Καηά ηελ 30/9/2011, εάλ ηα επηηφθηα ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ 0,50 % 
πςειφηεξα/ρακειφηεξα θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο, ηα κεηά θφξσλ 
απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ θαη ε θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζα εκθαλίδνληαλ 
κεησκέλα/απμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ € 1.102 πεξίπνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ 
πςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ εμφδσλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 
 

5.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαρεηξίδεηαη ζε νκηιηθή βάζε. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ 
ηηο πηζησηηθέο εθζέζεηο ζηνπο πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ 
θαη δηελεξγεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Οη θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη απφ αζθαιηζηηθά ηακεία, ηνπο ηδηψηεο 
πειάηεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Όκηινο έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ αθνξνχλ 
απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ 
απνξξέεη απφ ηηο απαηηήζεηο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
ζεσξείηαη  πεξηνξηζκέλνο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηδηψηεο πειάηεο δηελεξγείηαη 
κέζσ ηεο επξείαο δηαζπνξάο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο ιήςεο επαξθψλ 
εμαζθαιίζεσλ θαηά πεξίπησζε. Χζηφζν, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε ζεσξεί φηη δηαηξέρεη πςειφ θίλδπλν κε εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, 
ιακβάλεη επαξθείο εμαζθαιίζεηο θαη δηελεξγεί πξνβιέςεηο ψζηε ε κέγηζηε έθζεζε ζε 
πηζησηηθφ θίλδπλν λα αληαλαθιάηαη απφ ην χςνο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
 

5.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ 
δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. θνπφο ηνπ Οκίινπ ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ είλαη ε χπαξμε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ 
εκπξφζεζκε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ ζπλέρηζε ηεο 
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη ε εμεχξεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
θεθαιαίσλ θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ.  
 
Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ν Όκηινο δελ πιεξνχζε ην ζχλνιν ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαλ απφ πθηζηάκελεο ηξαπεδηθέο ζπκβάζεηο. 
Καηά ζπλέπεηα, εθαξκφδνληαο ην Γ.Λ.Π 1 "Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ", ν 
Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνρψξεζαλ ζηελ αλαθαηάηαμε δαλείσλ, πνζνχ € 182.932 (2010: € 
176.177) θαη € 172.495 (2010: € 165.565) αληίζηνηρα, απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο "Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα" ζηε γξακκή "Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε" δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 30/9/2011 δελ πιεξνχληαλ ην 
ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ φξσλ (covenants) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ 
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δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απηέο 
άκεζα εμνθιεηέεο. 
 
Δπηπιένλ, θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ην ζχλνιν ησλ βξαρππξνζέζκσλ 
ππνρξεψζεσλ ππεξέβαηλε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην 
πνζφ ησλ € 268.996 (2010: € 237.743) θαη € 243.628 (2010: € 210.477) ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο πξναλαθεξζείζεο αλαθαηαηάμεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ιφγσ 
ηεο κε ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ εληφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ 
(covenants) θαη ινηπψλ φξσλ. Δμαηξνπκέλσλ ησλ ελ ιφγσ αλαθαηαηάμεσλ ην ζχλνιν ησλ 
βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ππεξέβαηλε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ € 86.063 (2010: € 61.566) θαη € 71.133 (2010: € 
44.912) γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα. Ζ Γηνίθεζε ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο 
ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ έρεη ήδε δξνκνινγήζεη θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ 
νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε 7. 
 

5.4 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

θνπφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηθαλφηεηαο 
ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο, ε παξνρή θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπ θαη νθέιε ζηνπο ινηπνχο 
ελδηαθεξφκελνπο θαζψο θαη ε δηαηήξεζε θεθαιαηνπρηθήο δνκήο, ε νπνία ζα κεηψλεη ην 
θφζηνο θεθαιαίνπ. 
 
Σν θεθάιαην επηζθνπείηαη κε βάζε έλα ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη 
σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη 
σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 
δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο) κείνλ ηα ρξεκαηηθά 
δηαζέζηκα. Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζπλ ην θαζαξφ ρξένο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2011 

  
Υξήζε                 

1/1-31/12/2010  
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Υξήζε                 
1/1-31/12/2010 

χλνιν δαλείσλ 367.336 
 

372.100 
 

291.073 
 

295.097 

Μείνλ: Υξεκαηηθά δηαζέζηκα (11.462) 
 

(14.685) 
 

(3.917) 
 

(6.407) 

Καζαξό ρξένο 355.874 
 

357.416 
 

287.156 
 

288.689 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 106.336 
 

204.449 
 

35.635 
 

101.186 

ύλνιν απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ 462.210 
 

561.865 
 

322.791 
 

389.876 

πληειεζηήο κόριεπζεο 76,99% 
 

63,61% 
 

88,96% 
 

74,05% 

 
Ζ κεηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ δείθηε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν: (α) ζηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ 
ρξένπο θαηά € 1.542 θαη € 1.533 ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα, ιφγσ ηεο δηάζεζεο 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ απνπιεξσκή εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ζηελ 
απνπιεξσκή ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη (β) ζηε κείσζε ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ κεηά απφ θφξνπο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 94.462 
θαη € 62.049 αληίζηνηρα. Ζ επηδείλσζε ησλ κεηά θνξψλ απνηειεζκάησλ θαηά θχξην ιφγν 
νθείιεηαη: (α) ζηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά € 45.684 θαη 
€ 13.200 αληίζηνηρα θαζψο θαη ζηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ ζπγαηξηθψλ 
εηαηξεηψλ ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά € 8.698, (β) ζηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο 
απνκείσζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, πνζνχ € 11.838 θαη € 10.927 αληίζηνηρα, (γ) ζηελ 
δηαγξαθή εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ, πνζνχ € 2.281 θαη € 1.133 αληίζηνηρα, (δ) ζην 
απμεκέλν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλήιζε ζπλνιηθά ζε πνζφ € 17.660 θαη € 13.692 
αληίζηνηρα, (ε) ζηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 
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θαηά € 4.958 θαη € 160 αληίζηνηρα θαη (ζη) ζηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε επελδχζεσλ, θαηά € 5.484 ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα.  
 
 
6. πγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, θαη ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ. 

Σν θφζηνο απφθηεζεο ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πξνζαπμήζεθε, βάζεη ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 
ηεο 6/7/2011, θαηά πνζφ € 3.502 ην νπνίν πξνζδηνξίζζεθε ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31/12/2009 θαη 
31/12/2010 ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαλ ζην αξρηθφ ζπκθσλεηηθφ εμαγνξάο ηεο 15/6/2009.  
 
Ζ Δηαηξεία κε ηελ απφ 7/9/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ζπγθάιεζε 
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ 30/9/2011 κε ζθνπφ ηελ επαλέγθξηζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο 
πγρψλεπζεο θαη ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο 
πξάμεο ζπγρψλεπζεο ε νπνία εθθξεκνχζε γηα ηελ επηθχξσζε απφ ηελ αξκφδηεο αξρέο ηεο 
ελ ιφγσ απνξξφθεζεο. Λφγσ µε επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν θαη ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο απαξηίαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ ελ ιφγσ ζεκάησλ, 
απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δηαηξεία ε ζχγθιεζε εθ λένπ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (1ε 
Δπαλαιεπηηθή) ηελ 15/11/2011 ή νπνία γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 
απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δηαηξεία ε ζχγθιεζε εθ λένπ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (2ε 
Δπαλαιεπηηθή) ηελ 5/12/2011. 
 
7. Γπλαηόηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Οκίινπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ν Όκηινο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
απνπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη 
θαηά ηελ 30/9/2011 ην ζχλνιν ησλ ελνπνηεκέλσλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
ππεξβαίλνπλ ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηνχ θαηά               
€ 268.996 (2010: € 237.733). 
 
Ζ Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ηελ 
Δκπνξηθή Σξάπεδα, ηελ Δζληθή Σξάπεδα, ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηελ CQS 
CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (CQS) γηα 
ηελ έθδνζε εμαζθαιηζκέλνπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, χςνπο € 185.000 κε ηελ έθδνζε 
λέσλ θνηλψλ νκνινγηψλ, νη νπνίεο δηαηέζεθαλ ζηηο αλσηέξσ δαλείζηξηεο κε ζθνπφ ηελ 
αλαδηάξζξσζε κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο 
απηέο, αλάινγα κε ην χςνο ηεο απαίηεζεο εθάζηεο δαλείζηξηαο θαη ζα απνπιεξσζνχλ 
ηκεκαηηθά έσο ηελ 31/12/2016. Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία αλαδηάξζξσζεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ ππνγξάθζεθε ζηηο 6/8/2010 θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξήζεσο κε ηελ παξνρή εμαζθαιίζεσλ πξνο ηνπο νκνινγηνχρνπο δαλεηζηέο. 
Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο (covenants) 
πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ. 
 
Δπίζεο, ηελ 31/8/2010 ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
δηαηξεκέλνπ ζε 300 έγραξηεο θνηλέο νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο € 50 εθάζηεο, ήηνη 
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 15.000 κε δηαρεηξηζηή πιεξσκψλ θαη εθπξφζσπν νκνινγηνχρσλ ην 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ην νπνίν ζα 
απνπιεξσζεί ηκεκαηηθά έσο ηελ 31/8/2017. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη θαζ’ 
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φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 
 
Δπηπιένλ, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ηελ 28/3/2006 πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε θνηλνχ ελππφζεθνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ € 13.000 κε αξρηθφ νκνινγηνχρν ηελ ηξάπεδα ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
Α.Δ., ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί ηκεκαηηθά έσο ηελ 1/3/2021. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε 
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο (covenants) νη νπνίνη ζα πξέπεη 
λα πιεξνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 
 
Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, φπσο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, 
ν Όκηινο δελ πιεξνχζε ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ φξσλ πνπ 
πξνβιέπνληαλ απφ ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη παξάιιεια 
πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ 
ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απηέο άκεζα εμνθιεηέεο. Καηά ζπλέπεηα, 
εθαξκφδνληαο ην Γ.Λ.Π 1 "Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ", ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία 
πξνρψξεζαλ ζηελ αλαθαηάηαμε δαλείσλ, πνζνχ € 182.932 (2010: € 176.177) θαη € 172.495 
(2010: € 165.565) αληίζηνηρα, απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
"Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα" ζηε γξακκή "Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ 
επφκελε ρξήζε".  
 
Δπηπιένλ, θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ην ζχλνιν ησλ βξαρππξνζέζκσλ 
ππνρξεψζεσλ ππεξέβαηλε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην 
πνζφ ησλ € 86.063 (2010: € 61.566) θαη € 71.133 (2010: € 44.912) γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ 
Δηαηξεία αληίζηνηρα, εμαηξνπκέλσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ νη 
νπνίεο αλαθαηαηάρζεθαλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ιφγσ ηεο κε ηήξεζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ εληφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ (covenants) θαη 
ινηπψλ φξσλ πνζνχ € 182.932 (2010: € 176.177) θαη € 172.495 (2010: € 165.565) 
αληίζηνηρα. 
 
Σέινο, ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο έσο ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ             
€ 20.977 θαη € 17.326 αληίζηνηρα, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Πνζνζηό 
Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ  
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Πνζνζηό 
Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

  Γξακκάηηα πιεξσηέα 1.533 
 

1,44% 
 

339 
 

0,95% 

  Δπηηαγέο πιεξσηέεο 26 
 

0,02% 
 

0 
 

0,00% 

  Μηζζνδνζία 2.564 
 

2,41% 
 

2.564 
 

7,20% 

  Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 16.854 
 

15,85% 
 

14.423 
 

40,47% 

ύλνιν 20.977 
   

17.326 
  

 
ρεηηθά κε ηηο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζεκεηψλεηαη φηη ε 
εμφθιεζή ηνπο ζπλαξηάηαη νπζησδψο απφ ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 
Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπδεηήζεσλ γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ 
φξσλ ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζθνπφ ηελ 
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο απηψλ. Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε 
θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο αλακέλεηαη ε απαηηνχκελε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ψζηε λα δχλαηαη λα ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηελ νκαιή άζθεζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 
πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ελδέρεηαη λα 
κεηαβιεζεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. 
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Πεξαηηέξσ, ε Γηνίθεζε ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ 
Οκίινπ, πέξα απφ ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, έρεη 
πξνβεί εληφο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ 
νπνίσλ αθνξνχλ: 
(α) Σξνπνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ φξσλ κε ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ 
ηελ ζχγθιηζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη είζπξαμεο 
ησλ εκπνξηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε 
κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ εκπνξηθψλ 
ππνρξεψζεσλ πέξαλ ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 
(β) Σελ θαηά πεξίπησζε απνεπέλδπζε ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπκκεηνρηθνχ 
ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ζπκθέξνπζεο επελδπηηθέο 
πξνηάζεηο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνέβε ηελ 2/8/2011 
ζηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.ΠΗΑΛΗΓΖ - Α.ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ.. 
(γ) Πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ θφζηνπο 
κηζζνδνζίαο. 
(δ) Κεληξηθή δηαπξαγκάηεπζε βαζηθψλ ζπκβάζεσλ θαη πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 
δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 
επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 
 
Βάζεη ησλ σο άλσ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 
Οκίινπ γηα ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/9/2011 θαηαξηίζζεθαλ βάζεη ηεο 
παξαδνρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο 
θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ πξνζαξκνγέο θαη 
αλαθαηαηάμεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 
πξνέθππηαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 
εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Παξά ηαχηα, ην ελδερφκελν κε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ησλ 
πηζησηηθψλ φξσλ ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ησλ πθηζηάκελσλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Οκίινπ. 
 
 
8. Σκεκαηηθή αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ 

Ζ παξερφκελε πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 
απηή πνπ ιακβάλεη γλψζε ε Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλείκεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 
θαη λα εθηηκά ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο βαζηδφκελε 
ζηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, δηαθξίλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηνπο αθφινπζνπο 
ηνκείο: 
 
 Γηαγλσζηηθά θέληξα: ηα νπνία πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη δηάγλσζεο 

αζζελεηψλ ρσξίο ηελ αλάγθε λνζειείαο. 
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 Λνηπέο εηαηξείεο: ηνλ ηνκέα ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη νη θιηληθέο νη 
νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζηε δηάγλσζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ παξνπζηαδφκελσλ 
αζζελεηψλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα λνζειείαο, ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη 
απνζεξαπείαο ηα νπνία παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θπζηνζεξαπείαο, εηδηθήο 
θπζηθήο αγσγήο, πξνγξάκκαηα λεπξνθπζηνινγηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, εηδηθά 
πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα θηλεζηνζεξαπείαο, ινγνζεξαπείαο 
θαη εξγνζεξαπείαο θαη εηαηξείεο νη νπνίεο παξέρνπλ ινηπέο ππεξεζίεο, πιελ ηαηξηθψλ. 
 

Ζ αμηνιφγεζε θάζε ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο πσιήζεηο, ηα ιεηηνπξγηθά 
απνηειέζκαηα θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ. Οη πσιήζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ απαιείθνληαη ζε επίπεδν 
ελνπνίεζεο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ ηελ 30/9/2011 θαη ηελ 
30/9/2010 έρνπλ σο αθνινχζσο:  

8.1 Αλάιπζε θαηά δξαζηεξηόηεηα 
 

8.1.1 Γεδνκέλα πεξηόδνπ 1/1-30/9/2011 
 

 
Γηαγλσζηηθά 

θέληξα 
Λνηπέο 

Δηαηξείεο 

Απάιεηςε 
δηεηαηξηθώλ 
ζπλαιιαγώλ 

ύλνιν Οκίινπ 

     
Πσιήζεηο πξνο ηξίηνπο 47.660 93.898 0 141.558 

Μείνλ: χλνιν θφζηνπο πσιήζεσλ (37.210) (85.048) 0 (122.259) 

Μηθηό θέξδνο (δεκηά) 10.450 8.849 0 19.299 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 1.016 2.648 0 3.663 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (7.514) (10.674) 0 (18.187) 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (4.186) (11.099) 0 (15.285) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (703) (2.359) 0 (3.062) 

Λεηηνπξγηθφ θέξδνο (δεκηά) (938) (12.771) 0 (13.572) 

Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 
   

(17.660) 

Απνηέιεζκα ζπλήζσλ εξγαζηψλ 
   

(31.233) 

Έζνδα επελδχζεσλ 
   

(56.139) 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 
   

(87.372) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
   

(7.091) 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ 
   

(94.462) 

     Λνηπέο πιεξνθνξίεο Καηαζηάζεσο Σπλνιηθώλ Δζόδσλ 
   

    Απνζβέζεηο 5.003 8.647 0 13.650 
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8.1.2 Γεδνκέλα πεξηόδνπ 1/1-30/9/2010 
 

 
Γηαγλσζηηθά 

θέληξα 
Λνηπέο 

Δηαηξείεο 

Απάιεηςε 
δηεηαηξηθώλ 
ζπλαιιαγώλ 

ύλνιν Οκίινπ 

     
Πσιήζεηο πξνο ηξίηνπο 51.939 118.773 0 170.711 

Μείνλ: χλνιν θφζηνπο πσιήζεσλ (38.619) (100.850) 0 (139.469) 

Μηθηό θέξδνο (δεκηά) 13.320 17.923 0 31.243 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 750 3.189 0 3.939 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (8.096) (11.699) 0 (19.795) 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (1.360) (908) 0 (2.268) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (288) (433) 0 (721) 

Λεηηνπξγηθφ θέξδνο (δεκηά) 4.326 8.071 0 12.397 

Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 
   

(12.279) 

Απνηέιεζκα ζπλήζσλ εξγαζηψλ 
   

118 

Έζνδα επελδχζεσλ 
   

(9.217) 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 
   

(9.099) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
   

(2.998) 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ 
   

(12.097) 

     
Λνηπέο πιεξνθνξίεο Καηαζηάζεσο Σπλνιηθώλ Δζόδσλ 

   
    Απνζβέζεηο 4.679 8.631 0 13.310 

 
 
9. Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (θαζαξό) 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010 

  
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010 

Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 16.083 
 

10.583 
 

12.607 
 

8.722 

Σφθνη πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ 937 
 

1.624 
 

928 
 

1.615 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 687 
 

141 
 

162 
 

68 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 17.708 
 

12.348 
 

13.697 
 

10.405 

        
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 47 

 
68 

 
5 

 
8 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 0 
 

0 
 

0 
 

0 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 47 
 

68 
 

5 
 

8 

        
Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (17.660) 

 
(12.279) 

 
(13.692) 

 
(10.397) 

 
 
10. Έζνδα (έμνδα) επελδύζεσλ 

Σα έζνδα (έμνδα) επελδχζεσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010 

  
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ 303 
 

585 
 

1.150 
 

4.108 

Κέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 316 
 

44 
 

0 
 

0 

Κέξδε απφ πψιεζε επελδχζεσλ 0 
 

295 
 

0 
 

295 

ύλνιν εζόδσλ επελδύζεσλ 619 
 

925 
 

1.150 
 

4.403 

        
Εεκηέο απφ πψιεζε επελδχζεσλ 605 

 
346 

 
1.100 

 
330 

Εεκηά απφ απνκείσζε επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 4.958 
 

0 
 

160 
 

0 

Εεκηά απφ απνκείσζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0 
 

0 
 

8.698 
 

0 

Εεκηέο απφ απνκείσζε δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

5.484 
 

9.781 
 

5.484 
 

9.781 

Εεκηέο απφ απνκείσζε ππεξαμίαο 45.684 
 

0 
 

13.200 
 

0 

Λνηπά έμνδα επελδχζεσλ 27 
 

15 
 

14 
 

4 

ύλνιν εμόδσλ επελδύζεσλ 56.758 
 

10.141 
 

28.656 
 

10.114 

        
Καζαξά έζνδα (έμνδα) επελδύζεσλ (56.139) 

 
(9.217) 

 
(27.506) 

 
(5.711) 

 
Σα έζνδα ζπκκεηνρψλ, € 303, αθνξνχλ έζνδα κεξηζκάησλ απφ ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. 
 
Σα θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο εηαηξείεο, € 316, αθνξνχλ ζηελ αλαινγία ηνπ Οκίινπ 
επί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεσο. 
 
Οη δεκίεο απφ πψιεζε επελδχζεσλ, € 605 θαη € 1.100 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία 
αληίζηνηρα, αθνξά ην απνηέιεζκα απφ ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.ΠΗΑΛΗΓΖ - Α.ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ. (βι. ζρεηηθά θαη 
εκείσζε 15). 
 
Οη δεκίεο απφ απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, € 4.958 θαη € 160 γηα 
ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα, αθνξνχλ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ 
ζε ζπγγελείο εηαηξείεο φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πνπ δηελεξγήζεθε 
ηελ 30/6/2011 (βι. ζρεηηθά θαη εκείσζε 17). 
 
Οη δεκίεο απφ απνκείσζε αμίαο επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, € 8.698 γηα ηελ 
Δηαηξεία, αθνξνχλ ηε δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο θηήζεσο απηψλ φπσο απηή πξνέθπςε 
απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 30/6/2011 (βι. ζρεηηθά θαη εκείσζε 16). 
 
Οη δεκίεο απφ απνκείσζε αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ, € 5.484 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αθνξνχλ θαηά € 2.986 ηε δεκία 
απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πνπ δηελεξγήζεθε θαη θαηά € 2.498 
αθνξνχλ ηε δεκία απνκείσζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ηεο εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείαο ΗΑΧ Α.Δ. (βι. ζρεηηθά θαη εκείσζε 18). 
 
Οη δεκίεο απφ απνκείσζε ππεξαμίαο, € 45.684 θαη € 13.200 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία 
αληίζηνηρα, αθνξνχλ ηε δεκία απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηνλ 
έιεγρν απνκείσζεο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 30/6/2011 (βι. ζρεηηθά θαη εκείσζε 15). 
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11. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ πξνζδηνξίζζεθε σο 
αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2011 

  
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2010 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο 1.653 
 

2.304 
 

64 
 

309 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ θαηαινγίζηεθαλ  56 
 

0 
 

0 
 

0 

Έθηαθηε εηζθνξά Ν. 3845/2010 0 
 

1.071 
 

5 
 

85 

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη θφξνη 803 
 

253 
 

722 
 

252 

Πξφβιεςε θφξσλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 606 
 

588 
 

231 
 

210 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 3.972 
 

(1.219) 
 

3.241 
 

(1.546) 

ύλνιν θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 7.091 
 

2.998 
 

4.263 
 

(690) 

        

 
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2011 

  
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2010 

        
Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θφξσλ (87.372) 

 
(9.099) 

 
(57.786) 

 
(13.643) 

 
  

 
  

 
  

 
  

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο 
Δηαηξείαο (2011: 20 %, 2010: 24 %) 

(17.474) 
 

(2.184) 
 

(11.557) 
 

(3.274) 

Φφξνο επί ησλ δεκηψλ πεξηφδνπ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη 23.100 
 

3.269 
 

14.863 
 

2.289 

Φφξνη πνπ θαηαινγίζζεθαλ θαη αθνξνχλ ζε πξνεγνχκελεο 
ρξήζεηο 

56 
 

0 
 

0 
 

0 

Έθηαθηε εηζθνξά Ν. 3845/2010 0 
 

1.071 
 

5 
 

85 

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη θφξνη 803 
 

253 
 

722 
 

0 

Πξφβιεςε θφξσλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 606 
 

588 
 

231 
 

210 

ύλνιν θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 7.091 
 

2.998 
 

4.263 
 

(690) 

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4021/2011 επηβάιιεηαη 
ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο γηα νηθηζηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε δνκεκέλεο επηθάλεηεο αθηλήησλ ην 
Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο, ζην νπνίν ππάγνληαη θαη ηα αθίλεηα ηα νπνία θαηέρεη ν Όκηινο. Έλαληη 
απηήο ηεο ππνρξέσζεο ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρεη δηελεξγήζεη πξφβιεςε ε νπνία 
εκθαλίδεηαη αλσηέξσ, ζην θνλδχιη “Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη θφξνη”.  
 
Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε 
ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνληαη, 
γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηεο 
ινγηζηηθήο αλαγλψξηζεο αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ 
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Ζ αλαγλσξηζζείζα απφ ηνλ Όκηιν 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε (ππνρξέσζε) αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
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Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (32.780) 
 

(31.386) 
 

(17.477) 
 

(16.798) 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.291 
 

10.023 
 

3.747 
 

6.310 

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

(25.488) 
 

(21.363) 
 

(13.730) 
 

(10.488) 

        

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Τπφινηπν έλαξμεο (21.363) 
 

(25.671) 
 

(10.488) 
 

(11.761) 

Φφξνο απνηειεζκάησλ (3.972) 
 

(995) 
 

(3.241) 
 

(1.009) 

Φφξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ (153) 
 

5.303 
 

0 
 

2.282 

Τπόινηπν ηέινπο (25.488) 
 

(21.363) 
 

(13.730) 
 

(10.488) 

 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Καηά ηελ 

31/12/2010 
  

(Υξεώζεηο) / 
Πηζηώζεηο 

Καηάζηαζεο 
πλνιηθώλ 

Δζόδσλ 

  

Υξεώζεηο /  
(Πηζηώζεηο)                      

Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
       

Πξνζαξκνγή αμίαο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 34 
 

13 
 

0 
 

47 

Δπαλεθηίκεζε παγίσλ ζε εχινγεο αμίεο 19 
 

0 
 

0 
 

19 

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (48) 
 

(17) 
 

0 
 

(65) 

Δπαλεθηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 1.524 
 

0 
 

(50) 
 

1.474 

Οηθνλνκηθέο απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζε 
σθέιηκεο δσήο 

14 
 

(49) 
 

(7) 
 

(42) 

Απνηέιεζκα απφ πψιεζε παγίνπ 3 
 

0 
 

0 
 

3 

Απφ-αλαγλψξηζε εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο 383 
 

113 
 

0 
 

496 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 1.141 
 

(30) 
 

7 
 

1.117 

Πξνζαξκνγή αμίαο επελδχζεσλ 2.711 
 

(2.711) 
 

0 
 

0 

Λνγηζκφο εμφδσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ βάζεη απνηειεζκαηηθνχ 
επηηνθίνπ 

301 
 

186 
 

0 
 

487 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 0 
 

27 
 

0 
 

27 

Πξνζαξκνγή αμίαο ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ 2.097 
 

(79) 
 

(93) 
 

1.925 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

1.375 
 

41 
 

(11) 
 

1.405 

Δμνδνπνίεζε ακνηβψλ 162 
 

(2) 
 

0 
 

160 

Φνξνινγηθέο δεκίεο πνπ ζα αλαγλσξηζζνχλ θνξνινγηθά ζε 
επφκελεο ρξήζεηο 

125 
 

(125) 
 

0 
 

0 

Πξνζαξκνγή αμίαο απνζεκάησλ 69 
 

0 
 

0 
 

69 

Απνκείσζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 48 
 

16 
 

0 
 

64 

Πξνζαξκνγή απνηειέζκαηνο 66 
 

38 
 

0 
 

104 

 
10.023 

 
(2.577) 

 
(155) 

 
7.291 
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
       

Πξνζαξκνγή αμίαο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (7.745) 
 

(5) 
 

0 
 

(7.750) 

Δπαλεθηίκεζε παγίσλ ζε εχινγεο αμίεο (13.886) 
 

0 
 

0 
 

(13.886) 

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 35 
 

(36) 
 

0 
 

(1) 

Δπαλεθηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ (69) 
 

3 
 

0 
 

(66) 

Οηθνλνκηθέο απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζε 
σθέιηκεο δσήο 

(3.438) 
 

(898) 
 

0 
 

(4.337) 

Απφ-αλαγλψξηζε εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο (2.174) 
 

(598) 
 

1 
 

(2.771) 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 2 
 

(8) 
 

0 
 

(6) 

Μεηαθνξά αμίαο θηήζεσο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. 

(0) 
 

0 
 

0 
 

(0) 

Κεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ (IAS 23) (73) 
 

(39) 
 

0 
 

(112) 

Πξνζαξκνγή αμίαο επελδχζεσλ (36) 
 

2 
 

0 
 

(34) 

Λνγηζκφο εμφδσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ βάζεη απνηειεζκαηηθνχ 
επηηνθίνπ 

(14) 
 

1 
 

0 
 

(13) 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (3.988) 
 

184 
 

0 
 

(3.804) 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

1 
 

(0) 
 

0 
 

1 

 
(31.386) 

 
(1.396) 

 
2 

 
(32.780) 

        
Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

(21.363) 
 

(3.972) 
 

(153) 
 

(25.488) 

        
Δκθάληζε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο: 

       
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 2.118 

     
1.859 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (23.481) 
     

(27.348) 

 
(21.363) 

     
(25.488) 

 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 

31/12/2010 
  

(Υξεώζεηο) / 
Πηζηώζεηο 

Καηάζηαζεο 
πλνιηθώλ 

Δζόδσλ 

  

Υξεώζεηο /  
(Πηζηώζεηο)                      

Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
       

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (81) 
 

(11) 
 

0 
 

(92) 

Οηθνλνκηθέο απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζε 
σθέιηκεο δσήο 

(80) 
 

(23) 
 

0 
 

(103) 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 1.001 
 

(0) 
 

0 
 

1.001 

Πξνζαξκνγή αμίαο επελδχζεσλ 2.711 
 

(2.711) 
 

0 
 

0 

Λνγηζκφο εμφδσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ βάζεη απνηειεζκαηηθνχ 
επηηνθίνπ 

300 
 

186 
 

0 
 

485 

Πξνζαξκνγή αμίαο ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ 1.195 
 

0 
 

0 
 

1.195 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

1.063 
 

(10) 
 

0 
 

1.054 

Δμνδνπνίεζε ακνηβψλ 132 
 

6 
 

0 
 

138 

Πξνζαξκνγή αμίαο απνζεκάησλ 69 
 

0 
 

0 
 

69 

 
6.310 

 
(2.563) 

 
0 

 
3.747 
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
       

Πξνζαξκνγή αμίαο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (7.736) 
 

22 
 

0 
 

(7.714) 

Δπαλεθηίκεζε παγίσλ ζε εχινγεο αμίεο (3.554) 
 

0 
 

0 
 

(3.554) 

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 35 
 

(36) 
 

0 
 

(1) 

Οηθνλνκηθέο απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζε 
σθέιηκεο δσήο 

(1.298) 
 

(323) 
 

0 
 

(1.620) 

Απφ-αλαγλψξηζε εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο (1.924) 
 

(600) 
 

0 
 

(2.524) 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 1 
 

(0) 
 

0 
 

0 

Μεηαθνξά αμίαο θηήζεσο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. 

(0) 
 

(0) 
 

0 
 

(0) 

Κεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ (73) 
 

(39) 
 

0 
 

(112) 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (2.251) 
 

299 
 

0 
 

(1.952) 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

2 
 

(1) 
 

(0) 
 

1 

 
(16.798) 

 
(678) 

 
(0) 

 
(17.477) 

        
Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

(10.488) 
 

(3.241) 
 

(0) 
 

(13.730) 

 
 
12. Κέξδε (Εεκηέο) αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ 
απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαη 
έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2011 

  
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2010 

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) απνδνηέα ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ηεο 
Δηαηξείαο 

(93.868) 
 

(13.628) 
 

(62.049) 
 

(12.953) 

        
Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 21.820.410 

 
21.820.410 

 
21.820.410 

 
21.820.410 

Μείνλ: Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ 718.923 
 

2.829.452 
 

1.101.990 
 

2.272.811 

πλνιηθφο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 21.101.487 
 

18.990.958 
 

20.718.420 
 

19.547.599 

        
Βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή (ε €) (4,4484) 

 
(0,7176) 

 
(2,9949) 

 
(0,6626) 

 
H Δηαηξεία ζηηο 6/8/2010 νινθιήξσζε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ εγθξηζέληνο, κε ηελ απφ 
18/7/2007 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ εθδφζεσο 
ηεο πνζνχ € 60.100. Απφ ηελ ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζε ε Δηαηξεία δηαηήξεζε κεηαηξέςηκν 
νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 11.100. Σα ακβιπκκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη 
πξνζαξκφδνληαο ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ππνζέηνληαο φηη φιεο νη νκνινγίεο 
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κεηνρέο. Σν κεηαηξέςηκν ζε κεηνρέο νκνινγηαθφ δάλεην έρεη ζεσξεζεί 
φηη κεηαηξάπεθε ζε κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ην θαζαξφ θέξδνο ηεο ρξήζεσο ή πεξηφδνπ 
πξνζαξκφδεηαη απαιείθνληαο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δαλείνπ θαζαξά απφ θφξν 
εηζνδήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη, δελ πξνέθπςε πεξίπησζε άκβιπλζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη 
εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ή ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ.  
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) αλά κεηνρή ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο 
πεξηφδνπ έρεη ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ηελ 28/7/2010 εγθξίζεθε ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρψλ (reverse split), ζε αλαινγία 1 λέα κεηνρή ζε 
αληηθαηάζηαζε 2 παιαηψλ κεηνρψλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε εκείσζε 22 ησλ 
ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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13. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Γήπεδα & 
νηθόπεδα 

Κηίξηα & 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Μεραλήκαηα & 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Μεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Πάγηα ππό 
εθηέιεζε ή 

εγθαηάζηαζε 
ύλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο 
       

Καηά ηελ 31/12/2010 116.869 189.700 141.774 2.146 27.866 30.875 509.230 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 47 1.642 4.056 7 502 1.596 7.849 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 (673) 0 (25) 0 (698) 

Μεηαθνξά ζε επελδπηηθά αθίλεηα (521) (757) 0 0 0 0 (1.277) 

Απφ-ελζσκάησζε πθηζηάκελεο 
ζπγαηξηθήο 

(524) (296) (5) (1) (236) 0 (1.062) 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 115.871 190.289 145.152 2.152 28.106 32.472 514.042 

        
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

       
Καηά ηελ 31/12/2010 0 7.983 64.653 1.131 16.156 0 89.923 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 3.602 7.941 107 1.319 0 12.969 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 (363) 0 (17) 0 (380) 

Απφ-ελζσκάησζε πθηζηάκελεο 
ζπγαηξηθήο 

0 (103) (1) 0 (195) 0 (299) 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 0 11.482 72.230 1.238 17.264 0 102.214 

        
Αλαπόζβεζηε αμία 

       
Καηά ηελ 31/12/2010 116.869 181.717 77.121 1.014 11.709 30.875 419.306 

Καηά ηελ 30/9/2011 115.871 178.807 72.922 913 10.842 32.472 411.828 

 
Οη απνζβέζεηο ηεο πεξηφδνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ησλ αζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ) θαηά € 11.381 (2010: € 10.645) αχμεζαλ ην θφζηνο πσιήζεσλ, θαηά                     
€ 2.201 (2010: € 2.542) ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηά € 69 (2010: € 123) ηα 
έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο. 
 
Απνζβέζεηο αμίαο € 4.973 (2010: € 4.859) γηα κηζζσκέλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 
κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα θαη έπηπια, πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ κηζζσκέλνπ κε ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζε € 58.804 (2010: € 62.935).  
 
Σν ηδηφθηεην αθίλεην ηεο Δηαηξείαο επί ηεο 27εο Οδνχ Ακεξηθαληθήο ρνιήο ζηελ πεξηνρή ηεο 
Νέαο Μεραληψλαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, κηζζψλνληαλ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.ΠΗΑΛΗΓΖ - Α.ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ., ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία πσιήζεθε ηελ 2/8/2011. Ζ εχινγε αμία ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ θαηά 
ηελ 31/12/2010, € 1.277, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθαηαηάρζεθε απφ 
ηηο “Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο” ζηελ θαηεγνξία “Αθίλεηα γηα επέλδπζε”. 
 
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Γήπεδα & 
νηθόπεδα 

Κηίξηα & 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Μεραλήκαηα & 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Μεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Πάγηα ππό 
εθηέιεζε ή 

εγθαηάζηαζε 
ύλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο 
       

Καηά ηελ 31/12/2010 51.640 80.448 90.837 1.484 16.759 4.642 245.810 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 35 363 2.107 0 220 711 3.437 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 (302) 0 (6) (296) (604) 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 51.675 80.811 92.642 1.484 16.973 5.058 248.643 

        
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

       
Καηά ηελ 31/12/2010 0 4.049 49.345 866 11.196 0 65.457 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 1.581 4.837 61 674 0 7.154 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 (259) 0 (2) 0 (261) 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 0 5.630 53.924 927 11.869 0 72.350 

        
Αλαπόζβεζηε αμία 

       
Καηά ηελ 31/12/2010 51.640 76.399 41.492 618 5.563 4.642 180.354 

Καηά ηελ 30/9/2011 51.675 75.182 38.718 557 5.105 5.058 176.293 

 
Οη απνζβέζεηο ηεο πεξηφδνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ησλ αζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ) θαηά € 6.199 (2010: € 6.554) αχμεζαλ ην θφζηνο πσιήζεσλ θαη θαηά       
€ 1.325 (2010: € 1.403) ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Απνζβέζεηο αμίαο € 3.074 (2010: € 3.027) γηα κηζζσκέλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 
κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα θαη έπηπια πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ πεξηφδνπ. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ κηζζσκέλνπ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 
εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζε € 28.560 (2010: € 30.806). 
 
Καηά ηελ θιεηφκελε πεξίνδν, θφζηνο δαλεηζκνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 194 θαη € 194 
αληίζηνηρα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή, 
κεηαηξνπή ή βαξηά ζπληήξεζε θιηληθψλ θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
πεξηιήθζεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ παγίσλ ππφ εθηέιεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 
θαη δελ βάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ηνπ Οκίινπ θαη 
ηεο Δηαηξείαο αληίζηνηρα. 
 
εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ νη απνξξνθεζείζεο εηαηξείεο απφ 
ηελ Μεηξηθή Δηαηξεία ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ επηρνξεγήζεθαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο νινθιήξσζεο ησλ θηηξηαθψλ 
ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, ήηνη πνζφ € 1.934 θαη € 195 αληίζηνηρα. Ζ πξψηε εθ ησλ αλσηέξσ 
εηαηξεηψλ εληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ εηζέπξαμε κέξνο ηεο ζπλνιηθά εγθξηζείζαο 
επηρνξήγεζεο, ήηνη πνζφ € 967. Σν αλείζπξαθην κέξνο, € 967, εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη ηεο 
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο “Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο” θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
θνλδχιη “Υξεψζηεο δηάθνξνη”. 
 
Δπίζεο, ε Δηαηξεία ηαπηφρξνλα κε ηελ απφ 2/8/2011 ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 
κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ηεο ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α. ΠΗΑΛΗΓΖ - Α. ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ. (βι. 
εκ. 3), πξνέβε ζηε ζχλαςε πξνζπκθψλνπ αγνξαπσιεζίαο ηνπ θαηερφκελνπ, κε πνζνζηφ 
50%, απηνηεινχο θαη αλεμάξηεηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ζηελ θηεκαηηθή 
πεξηνρή Πεξαία, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.000. Σν νξηζηηθφ ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο, 
πνπ νξίδνληαλ φηη ζα ππνγξαθεί κέρξη ηεο 15/10/2011 κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηηκήκαηνο, έσο ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ 
είρε νξηζηηθνπνηεζεί. εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πψιεζεο, κε 
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ππαηηηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ε αγνξάζηξηα ζα απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή πνζνχ € 150 σο πνηληθή 
ξήηξα γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηνπ αλσηέξσ πξνζπκθψλνπ, 
φπσο θαη ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, ν θφξνο κεηαβηβάζεσο θαζψο θαη θάζε άιιν 
έμνδν ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία.  
 
Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ  
€ 309.171 γηα ηνλ Όκηιν θαη € 230.852 γηα ηελ Δηαηξεία πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 224.628 θαη € 188.890 αληίζηνηρα.  
 
Δπίζεο, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία EUROMEDICA ΗΟΝΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ, 
πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, € 10.980, έρεη ζπζηήζεη ελέρπξν πξψηεο (Α’) 
ζεηξάο επί ινγαξηαζκνχ φςεσο πνπ ηεξεί, πνζνχ € 1.000 (2010: € 1.000). Σν ελ ιφγσ πνζφ 
εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη “Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ” (εκείσζε 20). 
 
 
14. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

Άδεηεο 
εθκεηαιιεύζεσο & 
ινηπά δηθαηώκαηα 

Μηζζσηηθά 
δηθαηώκαηα 

ύλνιν 

Αμία θηήζεσο 
    

Καηά ηελ 31/12/2010 6.032 3.401 70 9.503 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 65 0 0 65 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 0 0 

Απφ-ελζσκάησζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθήο (9) 0 0 (9) 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 6.089 3.401 70 9.560 

     
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

    
Καηά ηελ 31/12/2010 2.686 2.814 18 5.519 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 438 235 7 681 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 0 0 

Απφ-ελζσκάησζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθήο (2) 0 0 (2) 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 3.122 3.050 25 6.197 

     

Αλαπόζβεζηε αμία 
    

Καηά ηελ 31/12/2010 3.346 587 52 3.984 

Καηά ηελ 30/9/2011 2.967 351 45 3.362 

 
 
Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

Άδεηεο 
εθκεηαιιεύζεσο & 
ινηπά δηθαηώκαηα 

Μηζζσηηθά 
δηθαηώκαηα 

ύλνιν 

Αμία θηήζεσο 
    

Καηά ηελ 31/12/2010 4.501 1.846 0 6.347 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 66 0 0 66 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 0 0 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 4.567 1.846 0 6.413 

     
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

    
Καηά ηελ 31/12/2010 1.974 1.560 0 3.534 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 331 39 0 370 

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2011 0 0 0 0 

ύλνιν θαηά ηελ 30/9/2011 2.305 1.599 0 3.904 

     

Αλαπόζβεζηε αμία 
    

Καηά ηελ 31/12/2010 2.527 286 0 2.813 

Καηά ηελ 30/9/2011 2.261 247 0 2.509 

 
Οη άδεηεο εθκεηαιιεχζεσο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν Όκηινο 
θαη ε Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. Δπίζεο, ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ 
πνπ έρεη θαηαβάιεη ν Όκηινο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ζεκεία παξνρήο ππεξεζηψλ 
 
 
15. Τπεξαμία (Goodwill) 

Ζ θίλεζε ηεο ππεξαμίαο θαηά ηελ θιεηφκελε πεξίνδν έρεη σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010  

Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010 

Τπόινηπν θαηά ηελ έλαξμε 101.061 
 

100.153 
 

40.551 
 

35.961 

Μεηαβνιή ιφγσ λέσλ εμαγνξψλ 0 
 

907 
 

0 
 

0 

Μεηαβνιή ιφγσ ζπγρψλεπζεο 0 
 

0 
 

0 
 

4.590 

Μεηαβνιή ιφγσ πψιεζεο πθηζηάκελεο 
ζπγαηξηθήο 

(1.523) 
 

0 
 

0 
 

0 

Απνκείσζε ππεξαμίαο (45.684) 
 

0 
 

(13.200) 
 

0 

Τπόινηπν θαηά ηελ ιήμε 53.854 
 

101.061 
 

27.351 
 

40.551 

 
Δληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ν Όκηινο πξνέβεη ζηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 
ηνπ, 50,0%, ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
Α.ΠΗΑΛΗΓΖ - Α.ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ.. Ζ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ελ ιφγσ 
εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζεο αλαιχνληαη σο θάησζη:  
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Δύινγεο αμίεο 
θαηά ηελ 

εκεξνκελία 
πώιεζεο 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 763 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 161 

Απνζέκαηα 11 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 1.255 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 2 

Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 62 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.259 

  
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 51 

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 12 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 363 

Βξαρππξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 169 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 594 

  
Καζαξή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.665 

  
πλνιηθφ ηίκεκα πψιεζεο 1.750 

Μείνλ: Καζαξή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πσιήζεθαλ (50,0 %) 833 

Μείνλ: Πξνθχπηνπζα ππεξαμία θαηά ηελ αξρηθή εμαγνξά 3.016 

Πιένλ: Απνκείσζε ππεξαμίαο θαηά ηελ 30/6/2011 1.493 

Απνηέιεζκα πώιεζεο (605) 

 
Ο έιεγρνο απνκείσζεο ησλ ππνινίπσλ ηεο νξηζηηθήο ππεξαμίαο πνπ είρε θαηαβάιεη ν 
Όκηινο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο ηνπ (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα 
βάζε ή θαη ζπρλφηεξα εάλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία 
ηνπο κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. 
 
Ο Όκηινο εληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, ηελ 30/6/2011, ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα 
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ δαλεηζκνχ ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο 
ζπλζήθεο αγνξάο, πξνέβε ζε αλαζεψξεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ πιάλνπ γηα ηηο 
πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ πεληαεηή πεξίνδν 2011 έσο 2015. 
Βάζεη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ, δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο ζηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζε ελνπνηεκέλν θαη εηαηξηθφ επίπεδν) νκάδσλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο 
ηακεηαθψλ ξνψλ πιένλ ηεο επηκεξηζκέλεο ζε απηά ππεξαμίαο.  
 
Σν αλαθηήζηκν πνζφ εθάζηεο νκάδαο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνζδηνξίζζεθε βάζεη ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ρξήζεο (value in use) απηψλ. Ζ αμία ρξήζεο 
ππνινγίζζεθε βάζεη πξνβιεπφκελσλ (κειινληηθψλ) ηακεηαθψλ ξνψλ νη νπνίεο θάιππηαλ 
πεληαεηή πεξίνδν θαη πξνζδηνξίζζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζαο ζπλζήθεο 
αγνξάο, ηα ηζηνξηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα αλά εηαηξεία θαζψο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε 
κειινληηθά γεγνλφηα. Οη ηακεηαθέο ξνέο εθάζηεο εηαηξείαο πέξαλ ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ 
ππνινγίζηεθαλ θαηά πξνζέγγηζε κε ηε βνήζεηα ησλ εθηηκψκελσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Σν 
επηηφθην κε ην νπνίν νη πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιήζεθαλ αλήιζε απφ 7,4 %-
11,6 % (2010: 8,8 %-9,6 %) θαη νη πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο πέξαλ ηεο πεληαεηνχο 
πεξηφδνπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε ξπζκφ αλάπηπμεο 2,0 % (2010: 2,0 %), δειαδή κε ηνλ 
εθηηκψκελν κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ πγείαο ζηελ Διιάδα. 
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Βαζηθέο παξαδνρέο πηνζεηνύκελεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ρξήζεο (value in 
use) ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ απνκείσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 30/6/2011 
θαη 31/12/2010: 
 
Πξνβιεπόκελα πεξηζώξηα θέξδνπο: Ζ βάζε κε ηελ νπνία πξνζδηνξίζζεθαλ ηα κηθηά 
πεξηζψξηα θέξδνπο (ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν γηα θάζε νκάδα) είλαη ηα κηθηά πεξηζψξηα 
θέξδνπο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε εθάζηε νκάδα κνλάδσλ 
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, βάζεη ηεο ηειεπηαίαο ηζηνξηθήο πεληαεηίαο. Μεγαιχηεξε 
βαξχηεηα δφζεθε ζηα κηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζψο εθηηκάηαη 
φηη είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ.  
 
Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο: Όιεο νη αλαγθαίεο εθηηκψκελεο πξνζζήθεο πάγησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο ιήθζεθαλ ππφςε, βάζεη ησλ αλαγθψλ πνπ 
παξαηεξήζεθαλ θαηά ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα, ψζηε ε θάζε νκάδα κνλάδσλ δεκηνπξγίαο 
ηακεηαθψλ ξνψλ λα δηαηεξήζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλαηφηεηα θαη ην κεξίδην αγνξάο.   
 
Δπηηόθηα νκνιόγσλ: Λήθζεθε ππφςε ε απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ εθδφζεσο 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ αξρή ηεο πξνβιεπφκελεο πεληαεηίαο. 
 
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε δεκία απνκείσζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 
δηελεξγεζέληα έιεγρν απνκείσζεο κείσζε θαηά ην πνζφ ησλ € (45.684) ην ππφινηπν ηεο 
ππεξαμίαο κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ (ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
θνλδπιίνπ “Έζνδα / (Έμνδα) επελδχζεσλ”) θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ. ηηο 
εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε δεκία απνκείσζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ 
δηελεξγεζέληα έιεγρν απνκείσζεο κείσζε θαηά ην πνζφ ησλ € (13.200) ην ππφινηπν ηεο 
ππεξαμίαο θαη θαηά ην πνζφ ησλ € (8.698) ην ππφινηπν ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ (ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
θνλδπιίνπ “Έζνδα / (Έμνδα) επελδχζεσλ”) θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
 

16. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη αληίζηνηρεο θηλήζεηο απηψλ γηα 
ηελ θιεηφκελε πεξίνδν αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 
 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010 

Τπόινηπν θαηά ηελ έλαξμε 116.418 

 

138.615 

Απφθηεζε λέσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 0 

 

2.980 

Απμήζεηο αμίαο θηήζεσο 1.381 

 

12.612 

Μεηψζεηο αμίαο θηήζεσο (2.850) 

 

(21.300) 

Μεηαβνιή ιφγσ ζπγρψλεπζεο 0 

 

(16.038) 

Αιιαγή κεζφδνπ ελζσκάησζεο 0 

 

(453) 

Απνκείσζε (8.698) 

 

0 

Τπόινηπν θαηά ηελ ιήμε 106.250 

 

116.418 

 

Γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ αμηψλ θηήζεσο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο παξαηίζεληαη 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηε εκείσζε 3.  
 
Δπίζεο, θαηά ηελ 30/6/2011, ε Δηαηξεία δηελήξγεζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 
ζπκκεηνρψλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, βάζεη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 
ηνπ Οκίινπ. Ζ δεκηά απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε, πνζνχ € 8.698, αθνξά ην πνζφ ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο, ην νπνίν ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

44 
 

επηβάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θνλδχιη “Έζνδα / (Έμνδα) 
επελδχζεσλ” (βιέπε εκείσζε 10). 
 
 
17. πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 

Γηα ηηο θπξηφηεξεο κεηαβνιέο ηεο αμίαο θηήζεσο θαη πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηηο ζπγγελείο 
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηε εκείσζε 3.  
 
Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζην 
θφζηνο θηήζεσο θαη αλαπξνζαξκφδνληαη κεηέπεηηα γηα ηελ κεηαβνιή, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 
κεξηδίνπ ηνπ Οκίινπ, ζηελ θαζαξή ζέζε απηψλ κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο ζηελ αμία ηνπο. Ζ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ απεηθνλίδεη ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
ζπγγελψλ εηαηξεηψλ γηα εθάζηε πεξίνδν αλαθνξάο. 
 
Καηά ηελ 30/6/2011, ν Όκηινο δηελήξγεζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ 
ηνπ ζηηο εηαηξείεο νη νπνίεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Απφ ηνλ ελ ιφγσ 
έιεγρν πξνέθπςε απνκείσζε πνζνχ € 4.958 θαη € 160 ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία 
αληίζηνηρα ε νπνία επηβάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
θνλδχιη “Έζνδα / (Έμνδα) επελδχζεσλ” (βιέπε εκείσζε 10). 
 
 
18. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχνπλ 
ζπκκεηνρέο ζηηο αθφινπζεο εηαηξείεο:   
 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ Καηά ηελ 30/9/2011 
 

Καηά ηελ 31/12/2010 

  Λνγηζηηθή αμία 
 

Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο  

Λνγηζηηθή αμία 
 

Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο 

ΗΑΧ Α.Δ. 3.880 
 

10,0% 
 

6.379 
 

10,0% 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ Α.Δ. 84 
 

15,0% 
 

84 
 

15,0% 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΓ. ΛΟΤΚΑ Α.Δ. 1.349 
 

6,0% 
 

2.095 
 

6,0% 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ. 773 
 

5,8% 
 

1.266 
 

5,8% 

EUROMEDICA ΚΑΡΓΗΑ Α.Δ. 12 
 

1,0% 
 

12 
 

1,0% 

ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝ-ΓΗΑΓΝ.& ΘΔΡΑΠ.ΚΔΝ.ΑΔ 19 
 

0,5% 
 

19 
 

0,5% 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 1 
 

0,0% 
 

1 
 

0,0% 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ 9 
 

0,0% 
 

9 
 

0,0% 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 3 
 

0,0% 
 

3 
 

0,0% 

ΠΑΔ ΝΗΚΖ ΒΟΛΟΤ 2 
 

0,0% 
 

2 
 

0,0% 

ΤΓΔΗΑ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 169 
 

2,0% 
 

169 
 

2,0% 

ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ EUROMEDICA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 150 
 

5,0% 
 

2.300 
 

70,0% 

Τπόινηπν 6.452 
  

  12.340 
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

45 
 

        
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ Καηά ηελ 30/9/2011 
 

Καηά ηελ 31/12/2010 

  Λνγηζηηθή αμία 
 

Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο  

Λνγηζηηθή αμία 
 

Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο 

ΗΑΧ Α.Δ. 3.880 
 

10,0% 
 

6.379 
 

10,0% 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ Α.Δ. 84 
 

15,0% 
 

84 
 

15,0% 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΓ. ΛΟΤΚΑ Α.Δ. 1.349 
 

6,0% 
 

2.095 
 

6,0% 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ. 773 
 

5,8% 
 

1.266 
 

5,8% 

EUROMEDICA ΚΑΡΓΗΑ Α.Δ. 12 
 

1,0% 
 

12 
 

1,0% 

ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝ-ΓΗΑΓΝ.& ΘΔΡΑΠ.ΚΔΝ.ΑΔ 19 
 

0,5% 
 

19 
 

0,5% 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΑΗΣΔΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 1 
 

0,0% 
 

1 
 

0,0% 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ 9 
 

0,0% 
 

9 
 

0,0% 

ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ EUROMEDICA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 150 
 

5,0% 
 

2.300 
 

70,0% 

Τπόινηπν 6.278 
  

  12.165 
  

 
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα ηα νπνία δελ 
πθίζηαηαη ελεξγφο αγνξά απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο, απνκεηνχκελε, ζην βαζκφ 
πνπ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, κε επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ ηεο ρξήζεσο ή πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο ζπληειείηαη ε απνκείσζε. 
 
Καηά ηελ θιεηφκελε πεξίνδν ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ κεηαβιήζεθαλ σο αθνινχζσο:  
 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηά ηελ 30/9/2011 θαηείραλ 5.315.532 (2010: 5.315.532) κεηνρέο 
ηεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείαο ΗΑΧ Α.Δ.. Απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 
θαηερφκελσλ κεηνρψλ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2011 έσο θαη 30/9/2011, πξνέθπςε δεκία 
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.498 ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αληίζηνηρα σο δεκία απνκείσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θνλδχιη 
"Έζνδα (Έμνδα) επελδχζεσλ". Ζ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ θαηά € 2.498.  
 
Απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ, πξνέθπςε δεκηά 
απνκείσζεο ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία πνζνχ € 1.239, ε νπνία αλαιχεηαη σο 
αθνινχζσο: α) πνζφ € 746 αθνξά ηελ εηαηξεία ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΓΗΟ ΛΟΤΚΑ Α.Δ. θαη β) 
πνζφ € 493 αθνξά ηελ εηαηξεία ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ..  
Πεξαηηέξσ, ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 3/10/2009 πξνέβε ζε δεζκεπηηθή 
ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ 70,0 % ησλ κεηνρψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ ζα πξνέθππηε 
απφ ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ, κε έδξα ηε 
Θεζζαινλίθε. Καηά ηελ 5/7/2011, ππέγξαςε ζχκβαζε γηα ηε ιχζε ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο 
θαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ζα δηαθαλνληζηεί κε ηε ιήςε απφ ηελ Δηαηξεία 156.795 
ηδίσλ κεηνρψλ (ιακβάλνληαο ππφςε ην reverse split) νη νπνίεο ζα αληηπξνζσπεχνπλ 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 5%. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο 
πξνζδηνξίζζεθε θαηά ηελ 30/9/2011 ζε € 150, πξνθχπηνληαο απνκείσζε πνζνχ € 1.747 
ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα.  
 
 
19. Απνζέκαηα  

Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Δκπνξεχκαηα 10 
 

38 
 

0 
 

0 

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο - αλαιψζηκα πιηθά 5.821 
 

5.796 
 

4.174 
 

3.891 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 153 
 

205 
 

0 
 

0 

ύλνιν 5.984 
 

6.039 
 

4.174 
 

3.891 

 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη’ έηνο επαλεμεηάδεη ηελ ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ 
θαη ησλ πξψησλ πιψλ θαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην δηελεξγεί πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο 
αμίαο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη εληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ δηελεξγήζεθε πξφβιεςε πνζνχ   
€ 900 ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνλδχιη “Κφζηνο Πσιήζεσλ”. 
 
 
20. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Πειάηεο 141.195 
 

139.196 
 

106.183 
 

107.466 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα ραξηνθπιαθίνπ 4.295 
 

3.688 
 

3.747 
 

3.421 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 51 
 

51 
 

0 
 

0 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 490 
 

861 
 

267 
 

220 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 211 
 

790 
 

210 
 

210 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 0 
 

0 
 

15.284 
 

20.350 

Βξαρππξφζεζκεο. απαηηήζεηο θαηά ινηπνχ ζπκκεηνρηθνχ 
ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο 

10.021 
 

9.592 
 

2.295 
 

2.201 

Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ 1.000 
 

1.000 
 

0 
 

0 

Δπηζθαιείο - Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 868 
 

1.432 
 

724 
 

695 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 35.202 
 

33.577 
 

19.261 
 

18.388 

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 553 
 

317 
 

104 
 

35 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 652 
 

657 
 

221 
 

413 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 8.923 
 

8.676 
 

7.186 
 

6.983 

Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 389 
 

701 
 

364 
 

660 

 
203.851 

 
200.538 

 
155.845 

 
161.041 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο (31.739) 
 

(21.037) 
 

(26.406) 
 

(15.478) 

Τπόινηπν 172.112 
 

179.502 
 

129.439 
 

145.563 

 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ 
απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απαηηήζεηο ζε 
επξψ. Ο κέγηζηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηελ εκεξνκελία 
αλαθνξάο είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο. 
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
(επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 
πειαηψλ) θαη αθνινπζψληαο κηα ζπλεηή πνιηηηθή πξνέβε ζε απμεκέλεο πξνβιέςεηο γηα 
απνκείσζε απαηηήζεσλ - κε παξαηηνχκελε απφ ηελ νπνηαδήπνηε δηεθδίθεζε επ' απηψλ - 
χςνπο € 10.927 (1/1-30/9/2010: € 500) ζηελ Δηαηξεία θαη € 11.838 (1/1-30/9/2010: € 695) 
ζηνλ Όκηιν, επηβαξχλνληαο ηζφπνζα ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ηξέρνπζαο 
πεξηφδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θνλδχιη “Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο”. Δπίζεο, δηελήξγεζε 
δηαγξαθή ινηπψλ απαηηήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.133, ε νπνία θαηαρσξήζεθε εληφο ηεο 
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πεξηφδνπ ζην θνλδχιη “Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο”.  
 
Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ ηδηψηεο πειάηεο θαη αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο θαη έρνπλ ρξνληθή ελειηθίσζε πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο.   
 
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο 
αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Τπόινηπν ελάξμεσο 13.961 
 

10.424 
 

9.476 
 

5.778 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ρξήζεσο  7.480 
 

3.537 
 

7.267 
 

3.497 

Γηαγξαθή απαηηήζεσλ ζηε ρξήζε σο κε εηζπξάμηκεο 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Αλαζηξνθή αρξεζηκνπνίεησλ πξνβιέςεσλ (507) 
 

0 
 

0 
 

0 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πσιεκέλεο ζπγαηξηθήο (628) 
 

0 
 

0 
 

0 

Τπόινηπν ιήμεσο 20.306 
 

13.961 
 

16.743 
 

9.476 

 
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ έρεη σο 
αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Τπόινηπν ελάξμεσο 7.075 
 

353 
 

6.003 
 

0 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ρξήζεσο  4.358 
 

6.924 
 

3.660 
 

6.003 

Γηαγξαθή απαηηήζεσλ ζηε ρξήζε σο κε εηζπξάμηκεο 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Αλαζηξνθή αρξεζηκνπνίεησλ πξνβιέςεσλ 0 
 

(201) 
 

0 
 

0 

Τπόινηπν ιήμεσο 11.433 
 

7.075 
 

9.663 
 

6.003 

 
 
21. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο  

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:   
 
 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

Μεξίδηα Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ εζσηεξηθνχ 12 
 

12 
 

8 
 

8 

Οκνινγίεο 7 
 

1 
 

0 
 

0 

Τπόινηπν 19 
 

13 
 

8 
 

8 

 
 
22. Μεηνρηθό Κεθάιαην  

Σελ 29ε Ηνπλίνπ 2011 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε 
ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ € 1,55 (πνζφ ζε επξψ) ζε € 3,10 (πνζφ 
ζε επξψ) κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζε θπθινθνξία 
(reverse split) ζε αλαινγία 2 παιαηέο κεηνρέο πξνο 1 λέα. Σελ 18/7/2011 θαηαρσξήζεθε ζην 
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Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ε ππ αξηζκφλ Κ2-6579 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Υ.Α. ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηεο 27/7/2011 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή 
πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ αλσηέξσ 21.820.410 λέσλ κεηνρψλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο € 3,10 (πνζφ ζε επξψ), ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 43.640.820 
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. Ζ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 21.820.410 λέσλ κεηνρψλ 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε ηελ λέα νλνκαζηηθή αμία νινθιεξψζεθε ηελ 9/8/2011. 
 
χκθσλα κε ην Μεηξψν Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 30/9/2011, νη κέηνρνη κε πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία κεγαιχηεξν ηνπ 2 % ήηαλ νη εμήο: 
 

ΜΔΣΟΥΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ ΠΟΤ 
ΚΑΣΔΥΔΗ 

 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ 30/9/2011 

AXON HOLDINGS S.A. 10.390.881 
 

47,6% 

SONAK A.E.B.E. 2.358.883 
 

10,8% 

HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC  2.222.164 
 

10,2% 

CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES 
MASTER FUND LTD  

2.050.000 
 

9,4% 

Η. ΣΕΗΝΖ Π. ΠΑΝΟΤ ΑΔΒΔ  600.000 
 

2,7% 

EUROMEDICA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ 
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

454.122 
 

2,1% 

ΛΟΗΠΟΗ (ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΣΟΤ 2%) 3.744.360 
 

17,2% 

ΤΝΟΛΟ 21.820.410 
 

100,00% 

 
 
23. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 

Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010  
Καηά ηελ 
30/9/2011 

  
Καηά ηελ 

31/12/2010 

  Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 3.657 
 

3.595 
 

2.827 
 

2.827 

  Δηδηθά απνζεκαηηθά 73 
 

73 
 

0 
 

0 

  Έθηαθηα απνζεκαηηθά 1.357 
 

1.357 
 

1.395 
 

1.395 

  Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 516 
 

516 
 

158 
 

158 

  Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα 420 
 

420 
 

420 
 

420 

  Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαη' εηδηθφ ηξφπν 241 
 

241 
 

279 
 

279 

  Απνζεκαηηθά απφ ππεξαμία πσιήζεσο κεηνρψλ (11.577) 
 

1.896 
 

(12.121) 
 

1.352 

  Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 1.062 
 

1.062 
 

1.062 
 

1.062 

  Γηαθνξέο απφ αλαπξ/γή αμίαο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 782 
 

782 
 

782 
 

782 

  Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 44.372 
 

44.434 
 

21.795 
 

21.795 

  Δηδηθά έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (311) 
 

(300) 
 

(3) 
 

(2) 

  Απνζεκαηηθφ ζπγρψλεπζεο 4.462 
 

7.963 
 

(775) 
 

2.727 

Τπόινηπν 45.052 
 

62.039 
 

15.820 
 

32.795 

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, ε δεκηνπξγία "ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ" - κε ηελ θαη' έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5 % ησλ εηήζησλ, κεηά απφ 
θφξνπο, θεξδψλ - είλαη ππνρξεσηηθή, κέρξη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ λα θζάζεη ην 1/3 ηνπ 
θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν "ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ" δηαλέκεηαη κφλν θαηά ηε 
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δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί σζηφζν λα ζπκςεθηζζεί κε ζσξεπκέλεο δεκηέο. 
Σν "απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο" αθνξά απνζεκαηηθφ πνπ 
έρεη ζρεκαηηζζεί απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ηδηφθηεησλ αθηλήησλ 
(γεπέδσλ-νηθνπέδσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ) ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
 
Σν "απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε κεηνρέο" αθνξά 
απνζεκαηηθφ πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί απφ ηελ ζχλαςε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε 
κεηνρέο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 11.100. 
 
Σν "απνζεκαηηθφ ζπγρψλεπζεο" αθνξά απνζεκαηηθφ πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί απφ 
ζπγρσλεχζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Δληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ην θφζηνο απφθηεζεο 
ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πξνζαπμήζεθε θαηά πνζφ € 3.502 κεηψλνληαο 
ηζφπνζα ην ελ ιφγσ απνζεκαηηθφ.  
 
Σα ππφινηπα απνζεκαηηθά έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο 
λνκνζεζίαο νη νπνίεο, είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ 
εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο 
ειαθξχλζεηο σο θίλεηξν δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε, πνπ ζα 
ζσξεπζεί θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ, ππνινγηδφκελε, 
θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 ζε € 521 θαη € 450 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία 
αληίζηνηρα, ζα αλαγλσξηζζεί φηαλ θαη εθφζνλ ζπληειεζζεί ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ηνπο.  
 
 
24. Ίδηεο κεηνρέο 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο 
επίδξαζεο ηνπ reverse split, θαηείραλ 716.646 (2010: 719.896) θαη 453.080 (2010: 453.081) 
κεηνρέο αληίζηνηρα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (ίδηεο κεηνρέο), ηηο νπνίεο απφθηεζαλ έλαληη 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο € 8.390 (2010: € 8.400) θαη € 4.801 (2010: €4.801) αληίζηνηρα. Σα 
ζρεηηθά πνζά εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 
αληίζηνηρα.  
 
 
25. Γάλεηα 

Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Διιεληθέο ηξάπεδεο θαη είλαη εθπεθξαζκέλα ζε 
επξψ. Σα πνζά πνπ είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα, ελψ ηα πνζά πνπ είλαη πιεξσηέα 
ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα. Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ θαη 
ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Καηά ηελ 30/9/2011 

 
Καηά ηελ 31/12/2010 

Πηζησηηθό Ίδξπκα 
Βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 
Μαθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο  
Βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 
Μαθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 

ALPHA BANK 2.228 8.054 
 

3.869 8.054 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 1.667 0 
 

1.408 58 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 15.109 67 
 

13.944 52 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 56 0 
 

65 0 

EFG EUROBANK ΔΡΓΑΗΑ 20.904 12.228 
 

21.185 13.159 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 8.065 2.196 
 

7.682 2.442 

ΣΡΑΠΔΕΑ MARFIN ΔΓΝΑΣΗΑ 245 0 
 

420 0 

T BANK 200 127 
 

177 0 

MILLENNIUM BANK 8.875 0 
 

8.306 0 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 2.318 0 
 

2.318 0 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 199 0 
 

194 0 

HSBC 8.879 0 
 

8.956 0 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ FACTORING 8.623 0 
 

11.295 0 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 0 0 
 

63 13.957 

ABC FACTORS 3.150 0 
 

5.945 0 

ΠΔΗΡΑΗΧ FACTORING 2.158 0 
 

1.951 0 

MARFIN FACTORING 0 0 
 

751 
 

ΔΘΝΗΚΖ FACTORING 3.163 0 
 

2.942 0 

ΤΝEΣAIΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 162 0 
 

187 0 

ΤΝEΣAIΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 159 0 
 

90 
 

Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην 10.422 0 
 

9.375 0 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επφκελε ρξήζε 

208.885 0 
 

194.373 0 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 9.223 29.974 
 

8.114 30.769 

ύλνιν δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 314.689 52.647 
 

303.608 68.492 

      
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 30/9/2011 

 
Καηά ηελ 31/12/2010 

Πηζησηηθό Ίδξπκα 
Βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 
Μαθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο  
Βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 
Μαθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 

ALPHA BANK 1.683 0 
 

1.810 0 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 1.900 0 
 

1.900 0 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 9.948 0 
 

10.214 0 

EFG EUROBANK ΔΡΓΑΗΑ 18.529 0 
 

18.529 0 

ΠΔΗΡΑΗΧ FACTORING 1.278 0 
 

1.529 0 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 6.798 1.756 
 

6.390 1.947 

ABC FACTORS 3.150 0 
 

5.945 0 

MILLENNIUM BANK 8.118 0 
 

8.007 0 

ΔΘΝΗΚΖ FACTORING 2.721 0 
 

2.180 0 

HSBC 7.006 0 
 

7.076 0 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 0 0 
 

0 13.957 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ FACTORING 8.623 0 
 

11.295 0 

Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην 10.422 0 
 

9.375 0 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επφκελε ρξήζε 

194.023 0 
 

180.424 0 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 4.978 10.140 
 

3.437 11.082 

ύλνιν δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 279.177 11.896 
 

268.111 26.985 
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Ζ αμία ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ έρεη ππνινγηζηεί σο αθνινχζσο: 
 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011 

Δχινγε αμία ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηελ 1/12/2010 11.100 

ηνηρείν ηδίσλ θεθαιαίσλ (1.328) 

Έμνδα έθδνζεο (83) 

ηνηρείν ππνρξέσζεο ηελ 1/12/2010 9.689 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηφδνπ 315 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα 0 

ηνηρείν ππνρξέσζεο ηελ 31/12/2010 10.004 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηφδνπ 540 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (300) 

Γνπιεπκέλν έμνδν επηπιένλ απφδνζεο νκνινγηψλ 194 

Έμνδα έθδνζεο (16) 

ηνηρείν ππνρξέσζεο ηελ 30/9/2011 10.422 

 
Γηα νξηζκέλεο απφ ηηο αλσηέξσ ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη 
(covenants) θαη ινηπνί κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζε 
επίπεδν Οκίινπ θαη Δηαηξείαο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο 
ησλ δαλεηζηψλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απηψλ, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο 
ππνρξεψζεηο απηέο άκεζα εμνθιεηέεο.  
 
Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2011 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ 
πιεξνχζε ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ φξσλ (covenants). Δθαξκφδνληαο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π 1 "Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ" ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία 
εκθαλίδνπλ δάλεηα καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, πνζνχ € 182.932 θαη € 172.495 αληίζηνηρα, 
ζηε γξακκή "Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε". 
 
 
Οη ιεμηπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30/9/2011 
αλέξρνληαλ ζε πνζφ € 16.854 θαη € 14.423 αληίζηνηρα. Δθ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, € 15.103 
θαη € 13.100 ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα αθνξά ην πνζφ ηεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο γηα ηελ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ.  
 
 
26. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ 
Διιάδα, γηα ηε κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ 
θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί 
δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Οη δνπιεπκέλεο παξνρέο θάζε πεξηφδνπ επηβαξχλνπλ 
ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη 
πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ απνρσξνχλ ιφγσ 
ζπληαμηνδνηήζεσο κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηε ζπληαμηνδνηηθή ππνρξέσζε.  
 
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία πξνζσπηθνχ θαη ην αληίζηνηρν 
θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ, έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
30/9/2010  

Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
30/9/2010 

Άηνκα: 
       

Μηζζσηνί 2.538 
 

2.640 
 

1.422 
 

1.596 

Ζκεξνκίζζηνη 0 
 

0 
 

0 
 

0 

ύλνιν 2.538 
 

2.640 
 

1.422 
 

1.596 

        
Αλάιπζε θόζηνπο εξγαδνκέλσλ: 

       
Έμνδα κηζζνδνζίαο 51.281 

 
52.968 

 
31.598 

 
34.915 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 754 
 

826 
 

536 
 

619 

πλνιηθό θόζηνο 52.035 
 

53.794 
 

32.134 
 

35.534 

 
 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία έρεη σο 
αθνινχζσο: 
 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010  

Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο ή πεξηόδνπ 6.886 
 

6.437 
 

5.328 
 

5.154 

χλνιν παξνρψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ εληφο ηεο ρξήζεσο ή πεξηφδνπ (595) 
 

(874) 
 

(590) 
 

(615) 

Καζαξή ππνρξέσζε λέσλ ζπγαηξηθψλ 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Έμνδα πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 754 
 

1.323 
 

536 
 

790 

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο ή πεξηόδνπ 7.045 
 

6.886 
 

5.275 
 

5.328 

 
 

27. Μειινληηθά έζνδα θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -
θπξίσο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ- πνπ επηδνηήζεθαλ. Σν 
πνζφ επηρνξήγεζεο πνπ κεηαθέξζεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ αλήιζε ζε € 206 
(2010: € 100) θαη € 174 (2010: € 68) ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα. Αλάινγα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επηρνξήγεζε, ηζρχνπλ νξηζκέλνη 
πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε κεηαβίβαζε ησλ επηρνξεγεζέλησλ κεραλεκάησλ θαη σο πξνο ηε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο ηεο επηρνξεγνχκελεο εηαηξείαο. Καηά ηνπο 
δηελεξγεζέληεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαηά θαηξνχο, ειέγρνπο δελ εληνπίζζεθε πεξίπησζε 
κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο. 
 
 
28. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο 
αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010  

Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010 

  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0 
 

0 
 

0 
 

227 

  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπνχ ζπκκεηνρηθνχ 
ελδηαθέξνληνο 

1.584 
 

1.628 
 

1.055 
 

1.099 

  Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο 7.911 
 

2.946 
 

3.737 
 

1.120 

  Δπηηαγέο πιεξσηέεο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο 2.001 
 

1.488 
 

1.713 
 

1.328 

  Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 5.165 
 

0 
 

5.165 
 

0 

  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 50 
 

50 
 

16 
 

16 

Τπόινηπν 16.712 
 

6.112 
 

11.687 
 

3.790 
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ην θνλδχιη “Δπηηαγέο πιεξσηέο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο” ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 
πνζφ € 1.481 αθνξά επηηαγέο εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ επηπιένλ 
θφζηνπο απφθηεζεο ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΘΔΑΛΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη νη νπνίεο ζα απνπιεξσζνχλ ζε 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ επαλαδηαπξαγκαηεχζεθε ηνπο 
πηζησηηθνχο φξνπο κε ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ ζχγθιηζε ηνπ ρξφλνπ 
απνπιεξσκήο ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη είζπξαμεο ησλ εκπνξηθψλ ηνπ 
απαηηήζεσλ, αλαιακβάλνληαο ηελ ππνρξέσζε απνπιεξσκήο γξακκαηίσλ θαη επηηαγψλ 
πιεξσηέσλ φπσο εκθαλίδνληαη αλσηέξσ. 
 
Δπίζεο, ε Δηαηξεία εληφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ πξνέβεη ζηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ 
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ Η.Κ.Α., ζπλνιηθνχ πνζνχ € 
7.748 (θχξηα εηζθνξά € 6.442 θαη πξφζζεηα ηέιε € 1.306), ζε ηξηάληα έμη (36) ηζφπνζεο 
κεληαίεο δφζεηο. Σν καθξνπξφζεζκν κέξνο ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο αλέξρεηαη ζε € 5.165. 
 
 
29. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πξνο πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο 
ηξίηνπο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010  

Καηά ηελ 
30/9/2011  

Καηά ηελ 
31/12/2010 

  Πξνκεζεπηέο 60.616 
 

73.620 
 

50.759 
 

58.408 

  Γξακκάηηα πιεξσηέα 37.443 
 

21.890 
 

19.845 
 

16.925 

  Δπηηαγέο πιεξσηέεο 7.954 
 

12.231 
 

5.187 
 

8.778 

  Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 269 
 

1.621 
 

3 
 

2 

  Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 9.090 
 

6.815 
 

6.855 
 

4.626 

  Τπνρξεψζεηο πξνο ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο 1.500 
 

1.209 
 

602 
 

957 

  Μεξίζκαηα πιεξσηέα 135 
 

171 
 

135 
 

171 

  Πηζησηέο δηάθνξνη 10.884 
 

5.633 
 

8.049 
 

3.415 

  Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 502 
 

36 
 

420 
 

31 

  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 10.079 
 

2.855 
 

8.666 
 

1.930 

  Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 785 
 

530 
 

0 
 

264 

Τπόινηπν 139.257 
 

126.610 
 

100.521 
 

95.507 

 
Καηά ηελ 30/9/2011 ζηα αλσηέξσ ππφινηπα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη 
ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 4.123 θαη € 2.903 αληίζηνηρα. Οη ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη αλά θαηεγνξία σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Πνζνζηό 
Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ  
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Πνζνζηό 
Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

  Γξακκάηηα πιεξσηέα 1.533 
 

1,44% 
 

339 
 

0,95% 

  Δπηηαγέο πιεξσηέεο 26 
 

0,02% 
 

0 
 

0,00% 

  Μηζζνδνζία 2.564 
 

2,41% 
 

2.564 
 

7,20% 

ύλνιν 4.123 
   

2.903 
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ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

Έζνδα από 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

πσιήζεσλ

Έμνδα πξνο 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

αγνξώλ

Απαηηήζεηο 

από ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

απαηηήζεσλ

Τπνρξεώζεηο 

πξνο 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

ππνρξεώζεσλ

ΔΤΡΧΓΔΝΔΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΟΡΗΑΚΖ 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ
6 (2) 119 (2) 68 (10) 154 (2)

MEDITRON A.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΚΑΗ SERVICE ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 3 (13) 128 (13) 33 (1) 554 (13)

DORMED HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΑ 0 1 (1) 0 130 (1)

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ Α.Δ. 0 0 59 (3) 0

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Α.Δ. 0 0 118 (10) 2 (18)

MEDITREND ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
0 0 196 (1) 67 (1)

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ. (ΤΓΔΗΑ ΛΑΡΗΑ) 0 0 0 (3) 0

ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΒΑΛΑ - ΛΤΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 7 (6) 0

ΑΥΟΝ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 0 211 (14) 321 (14) 0

ΟΝΑΚ Α.Δ. 0 0 33 (15) 83 (6)

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ Α.Δ. 0 0 6 (2) 124 (2)

EUROMEDICA ΚΑΡΓΗΑ Α.Δ. 2 (14) 0 0 (6) 1.055 (6)

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΗΑ 17 (12) 0 802 (12) 0

ΚΔΡΓΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. 2 (2) 7 (7) 10 (7) 160 (7)

ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 0 0 0 0

ΛΖΣΧ 0 0 0 0

ΔUROMEDICA ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 0 0 0 0

ΜΑΚΡΗΓΖ Β.-ΜΖΛΗΑΡΑ Μ. ΟΔ 0 0 0 4 (1)

ΤΝΟΛΑ 30 599 9.723 3.339

(11)

(9)0 2 (9)ΑΥΟΝ Α.Υ.Δ.

(11)8.070

Ο ΟΜΗΛΟ

Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

0 101

ΑΥΟΝ EΜΠΟΡΗΚΖ A.E. 0 131 905(11)

30. πλαιιαγέο θαη Τπόινηπα κε πλδεδεκέλα Πξόζσπα 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί σο ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ηνπο), 
θαζψο επίζεο θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5 % ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2011 θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011, αληίζηνηρα, ήηαλ νη εμήο:  
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ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

Έζνδα από 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

πσιήζεσλ

Έμνδα πξνο 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

αγνξώλ

Απαηηήζεηο 

από ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

απαηηήζεσλ

Τπνρξεώζεηο 

πξνο 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

ππνρξεώζεσλ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ Α.Δ. 9 (14) 25 (2) 274 (5) 0

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 0 4 (2) 34 (3) 9 (2)

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 0 2 (2) 29 (3) 0

ΜΔΛΑΜΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 38 (4) 0

0 0

743 (3)

53 (2)

105 (3)

89 (2)

EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 0 0 0 216 (4)

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 78 (6) 43 (2) 39 (2) 0

EUROMEDICA ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 45 (14) 294 (2) 988 (4) 354 (4)

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΔΡΡΔ) 0 0 126 (3) 0

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 (2) 0 29 (3) 0

EUROMEDICA  FINANCE No 1 0 418 (9) 70 (6) 10.422 (9)

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ 0 0 318 (4) 0

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ Η.Α.Δ. 0 (2) 17 (2) 6 (2) 32 (6)

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 0 412 (10) 391 (10) 0

ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΚΟΡΗΝΘΟΤ - ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Η.Α.Δ. 0 8 (2) 3 (2) 43 (2)

120 (4)

54 (3)

EUROMEDICA ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 212 (2) 319 (2) 1.049 (2) 0

EUROMEDICA ΗΟΝΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΧΝ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ
0 0 17 (4) 0

ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΓΑΡΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ. 0 1 (2) 2 (2) 5 (2)

179 (3)

960 (4)

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ EUROMEDICA ΓΑΛΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 0 0

70 (3)

18 (2)

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 62 (2) 1 (6) 343 (2) 5 (2)

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 3 (2) 0

 ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ Ν.ΗΧΝΗΑ 0 0 4 (3) 0

25 (3)

33 (4)

MEDINET ΚΑΒΑΛΑ ΗΓΗΧΣ.ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΔ 0 2 (2) 40 (3) 9 (6)

EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ ΑΥΑΗΑ Α.Δ. 2 (14) 0 214 (4) 0

ΕΧΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 6 (4) 0

EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS 2 (14) 0 18 (6)

ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 2 (2) 26 (2)

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΛΑΡΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟ Α.Δ. 25 (4) 0

4 (2) 56

(2)

4

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΛΖ ΑΞΗΟΤ Η.Α.Δ. 16 (2)

ΓΗΟΤΡΟΠΡΟΚΗΟΤΡΜΔΝΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

0 4

0

119

ΗΧΝΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 11 (2) 35 (2) 0

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

(2)

(2)

(1)

EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0

7.669 (1) 1.123

(3)

(3) 14.691

12 (2)

0 0

4ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΛΔΒΟΤ  Η.Α.Δ. 0 (2)

0

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Ζ ΚΑΣΑΛΗΑ ΑΔ 0

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0

(2)3

0

(2) 0

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 0 2 (6)

ΓΔΝΔΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 36
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ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ (ζπλέρεηα)

Έζνδα από 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

πσιήζεσλ

Έμνδα πξνο 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

αγνξώλ

Απαηηήζεηο 

από ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

απαηηήζεσλ

Τπνρξεώζεηο 

πξνο 

ζπλδεκέλα 

πξόζσπα

Πεξηγξαθή 

ππνρξεώζεσλ

EUROMEDICA ΔΡΡΧΝ 0 0 1 (2) 0

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. 0 0 2 (2) 0

ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.ΠΗΑΛΗΓΖ - Α.ΚΑΡΗΠΖ Α.Δ. 35 (14) 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 35 (2) 641 (4) 209 (2)

255 (14)

158 (4)

ΑΞΟΝΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. 0 0 246 (4) 0

5.718 (17)

16 (4)

ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΑΣΡ.ΗΓΗΧΣ.ΓΗΑΓΝ.ΔΡΓΑΣ. ΔΠΔ 0 0 18 (3) 0

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ EUROMEDICA ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 0 0

Γ..ΗΟΒΑ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Α.Δ. 0 0 6 (5) 0

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 0 0 989 (3) 0

36 (3)

26 (4)

ΓΔΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. 0 0 9 (6) 2 (2)

EUROMEDICA GULF A.E. 0 0 33 (4) 0

EUROMEDICA ΓΑΛΑΣΗΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ Η.Α.Δ. 0 0 3 (6) 0

ΑΛΦΑ ΝΔΦΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. 20 (2) 0 25 (6) 0

ΔΤΡΧΓΔΝΔΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 0 0 10 (2) 55 (2)

MEDITRON A.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΚΑΗ SERVICE ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 0 0 0 107 (13)

DORMED HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΑ 0 0 0 91 (1)

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ Α.Δ. 0 0 59 (3) 0

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Α.Δ. 0 0 0 2 (18)

MEDITREND ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΚΑΗ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
0 0 0 62 (1)

EUROMEDICA ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΕΑΝΖ Α.Δ. 0 0 0 0

EUROMEDICA  ΚΟΜΖΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 56 (2) 0

ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΒΑΛΑ - ΛΤΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 0 0 7 (6) 0

ΑΥΟΝ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 0 211 (14) 312 (14) 0

100 (9)

1 (14)

ΑΥΟΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ A.E. 1.008 (11) 0

ΟΝΑΚ Α.Δ. 0 0 31 (6) 83 (6)

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ Α.Δ. 0 0 6 (2) 124 (2)

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΓ. ΛΟΤΚΑ Α.Δ. 0 0 0 0

EUROMEDICA ΚΑΡΓΗΑ Α.Δ. 2 (14) 0 0 1.055 (6)

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΗΑ 17 (12) 0 802 (12) 0

ΚΔΡΓΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. 0 0 1 (7) 151 (7)

ΜΑΚΡΗΓΖ Β.-ΜΖΛΗΑΡΑ Μ. ΟΔ 0 0 0 4 (1)

ΤΝΟΛΑ 602 9.698 18.256 28.017

59 (14)

0 131

2

17 (6)

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

88 (6) (2)

ΑΥΟΝ Α.Υ.Δ. 0 0

0(14) 0

S.K.D.S. ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. 2 (14) 0

EUROMEDICA ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 14 (2)

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Η.Δ.(ΔΤΡΧΓΗΑΓΝΧΖ ΚΔΡΚΤΡΑ) 0

6

21

(2)

Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ

(11)

2 (9)

0
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΔΩ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ 

(1) Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ θαη κεραλεκάησλ. 

(2) Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζπλαθείο κε ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

(3) Απαηηήζεηο εηζπξάμεσο/Τπνρξεψζεηο θαηαβνιήο κεξηζκάησλ.  

(4) Πνζά έλαληη κειινληηθήο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

(5) Υξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο.  

(6) Λνηπέο ζπλαιιαγέο.  

(7)  Έμνδα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ ιήςε ππεξεζηψλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 

(8) Έμνδα, ππνρξεψζεηο θαη πξνθαηαβνιέο γηα ηελ ιήςε ππεξεζηψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

(9) Έμνδα ρξεσζηηθψλ ηφθσλ θαη ππνρξεψζεηο ιφγσ ιήςεσο νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηηο εηαηξείεο EUROMEDICA 
FINANCE  No. 1 S.A. θαη ΑΥΟΝ Α.Υ.Δ. εκεηψλεηαη φηη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηελ 
ζπγαηξηθή εηαηξεία EUROMEDICA FINANCE No 1 αλέξρεηαη ζε € 60.000 ελψ ε πξνεμνθιεκέλε αμία ηνπ ζε € 56.323. 

(10) Έμνδα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ ιήςε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ.  

(11) Γαπάλεο θαη δνζείζεο πξνθαηαβνιέο έλαληη αλεγέξζεσο θαη αλαθαηλίζεσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ λνζνθνκεηαθψλ 
κνλάδσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. 

(12) Έμνδα/έζνδα θαη ππνρξεψζεηο/απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 

(13) Έμνδα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ ιήςε ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 

(14) Έζνδα/έμνδα θαη απαηηήζεηο/πξνθαηαβνιέο/ππνρξεψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ. 

(15) Έμνδα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ αγνξά ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ. 

(16) Έμνδα θαη πξνθαηαβνιέο/ππνρξεψζεηο απφ ηελ ιήςε θνξνηερληθψλ - ινγηζηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

(17) Απαηηήζεηο πψιεζεο αθηλήησλ 

 
Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ησλ Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2011 αλήιζαλ ζε € 1.514 θαη € 1.514 
αληίζηνηρα. Καηά ηελ 30/9/2011 πθίζηαληαη απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο απφ 
Μέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε ζπλνιηθνχ πνζνχ € 75 θαη € 75 αληίζηνηρα 
θαζψο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πξνο Μέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη 
Γηεπζπληηθά ηειέρε ζπλνιηθνχ πνζνχ € 68 θαη € 68 αληίζηνηρα. 
 
 
31. Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

31.1 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Καηά ηελ 30/9/2011 πθίζηαληαη αγσγέο, εμψδηθεο πξνζθιήζεηο θαη γεληθά κειινληηθέο 
δηεθδηθήζεηο θαηά ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 43.594 
(2010: € 45.350) θαη € 34.736 (2010: € 36.541) αληίζηνηρα. Ζ έθβαζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνζέζεσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ήηαλ δηαζέζηκεο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, κε εμαίξεζε 
πνζφ € 350 γηα ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζζεί ηζφπνζε πξφβιεςε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, θαη 
θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Δπηπιένλ, ε λνκηθή 
ππεξεζία ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ε δηθαζηηθή έθβαζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ δελ δχλαηαη λα 
επεξεάζεη νπζησδψο ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 
 

31.2 Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 

Καηά ηελ 30/9/2011 ν Όκηινο είρε ρνξεγήζεη εγγπήζεηο πξνο εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο εμνπιηζκνχ πνπ είραλ 
ζπλαθζεί απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 45.406 (2010: 47.014). 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
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31.3 Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Ο Όκηινο θαηά ηελ 30/9/2011 είρε ζπλάςεη ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε 
θηηξίσλ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ νη νπνίεο ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο 
έσο θαη ην έηνο 2023. 
 
Σα έμνδα κηζζσκάησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θηηξίσλ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο θιεηφκελεο 
πεξηφδνπ αλήιζαλ ζε € 3.433 (1/1 - 30/9/2010: € 3.643). Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο πιεξσκέο 
ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ 
θαηά ηελ 30/9/2011 ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ζηνλ Όκηιν έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 

 
Πεξίνδνο                 

1/1-30/9/2011 
  

Πεξίνδνο                 
1/1-30/9/2010 

Μέρξη 1 έηνο 4.201 
 

4.728 

Απφ 1 έσο θαη 5 έηε 10.902 
 

13.705 

Πάλσ απφ 5 έηε 7.515 
 

11.085 

 
22.618 

 
29.517 

 

31.4 Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο: 
 

Δηαηξεία 
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο 

EUROMEDICA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ  ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 2010 

Ι. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ Α.Δ. 2010 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 2010 

ΜΔΛΑΜΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΛΑΡΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟ Α.Δ. 2010 

EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΛΖ ΑΞΗΟΤ Η.Α.Δ. 2010 

ΓΔΝΔΗ ΜΗΚΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΑ Α.Δ. ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  2007-2010 

EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 2010 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΓΗΟΤΡΟΠΡΟΚΗΟΤΡΜΔΝΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2009-2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 2010 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
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Δηαηξεία 
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο 

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. 2007-2010 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ  2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ Η.Α.Δ. 2010 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 2010 

ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΚΟΡΗΝΘΟΤ - ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Η.Α.Δ.  2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

EUROMEDICA ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

EUROMEDICA ΗΟΝΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

2004-2010 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΓΑΡΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ. 2010 

ΗΧΝΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ EUROMEDICA ΓΑΛΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΗΔΡΗΑ Α.Δ. 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΝΔΤΡΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Ζ ΚΑΣΑΛΗΑ ΑΔ 2010 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2009-2010 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2009-2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2006-2010 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΛΔΒΟΤ  Η.Α.Δ. 2010 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑ ΗΓΗΧΣ.ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΔ 2010 

EUROMEDICA ΑΡΧΓΖ ΑΥΑΗΑ Α.Δ. 2010 

ΕΧΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2008-2010 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 2010 

ΗΧΝΗΑ EUROMEDICA ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ Η.A.E. 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. 2008-2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ EUROMEDICA ΔΡΡΧΝ Η.Α.Δ. 2010 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. 2010 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
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Δηαηξεία 
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο 

ΑΞΟΝΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. 2010 

EUROMEDICA ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ EUROMEDICA ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΝΟΖ ΕΧΖ Α.Δ. 2008-2010 

Γ..ΗΟΒΑ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. 2010 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

2010 

S.K.D.S. ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. 2010 

ΓΔΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 2008-2010 

EUROMEDICA GULF A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 2009-2010 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΣΗΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ Η.Α.Δ. 2009-2010 

ΑΛΦΑ ΝΔΦΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. 2010 

EUROMEDICA ΚΡΖΣΖ - ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. 2009-2010 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΖΜΝΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

EUROMEDICA-ΚΟΜΖΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  2010 

  
ΙΙ. Σπγγελείο εηαηξείεο 

 

ΔΤΡΧΓΔΝΔΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2006-2010 

MEDITRON A.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΚΑΗ SERVICE ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 2007-2010 

DORMED HELLAS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΑ 2007-2010 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ Α.Δ. 2007-2010 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Α.Δ. 2008-2010 

MEDITREND ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

2006-2010 

EUROMEDICA ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΚΟΕΑΝΖ Α.Δ. 

2008-2010 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.  2008-2010 

ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΒΑΛΑ - ΛΤΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2008-2010 

ANΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

2010 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

 
Καηά ηελ 30/9/2011 ε ζσξεπηηθή πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε 
€ 1.857 γηα ηνλ Όκηιν θαη € 812 γηα ηελ Δηαηξεία. 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2011 
(Τα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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32. Μεηαγελέζηεξα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Γεγνλόηα 

 
Πέξαλ ησλ ήδε κλεκνλεπζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 30εο 
επηεκβξίνπ 2011 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ηνλ Όκηιν ή ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία 
επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
 
 

Αζήλα, 25 Ννεκβξίνπ 2011 

 
 

Σζηκπηθάθεο Βαζίιεηνο Κνηξψηζηνο ππξίδσλ 

  

  

Α.Γ.Σ. ΑΔ 163834 Α.Γ.Σ. ΑΔ 452647 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Αληηπξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο 

 
 

Βαζίιεηνο Αλαζηαζάθεο  Φψηεο Βαζηιφπνπινο 
Α.Γ.Σ. ΑΑ 58349  Α.Γ.Σ. T  220665/99 

  ΑΡ. ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ 47330 Α´ ΣΑΞΖ  
   
   
   

O Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο   Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ 
 
 
 


