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

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 

 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
 
Έμφαση Θεμάτων 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου: 
α) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) 
του μετοχικού κεφαλαίου, 
β) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαινε το 
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 254.811 χιλ. και € 280.533 
χιλ. αντίστοιχα. Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται ανακατατάξεις μακροπρόθεσμων 
τραπεζικών υποχρεώσεων, λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εντός 
καθορισμένων ορίων, ποσού € 154.380 χιλ. και € 162.784 χιλ., για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
αντίστοιχα. 
γ) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικού ποσού € 77.332 χιλ. και € 
103.784 χιλ. αντίστοιχα, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων ποσό € 51.227 χιλ. και € 
57.113 χιλ. αντίστοιχα αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. 
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Στα ως άνω πλαίσια η διοίκηση έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στη Σημείωση 5 της συνημμένης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί με βεβαιότητα και, ως εκ τούτου, οι 
υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του 
Ομίλου στο μέλλον. 
 
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται  επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 
 
 
 

 
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 

 
 

 
Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

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

 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Ευαγγελία Μιχ. Μπαζίνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 34861 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Σημείωση 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011

Πωλήσεις 7 176.040 141.558 47.541 43.384

Μείον: Κόστος πωλήσεων (129.999) (122.259) (38.055) (39.494)

Μικτό κέρδος 46.042 19.299 9.486 3.891

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.238 3.663 1.337 1.415

49.280 22.962 10.824 5.306

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (18.362) (18.187) (5.477) (6.080)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (7.091) (15.285) (229) (3.707)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (6.214) (3.062) (4.533) (435)

Λειτουργικά αποτελέσματα 17.613 (13.572) 585 (4.917)

Κόστος χρηματοδότησης 8 (17.895) (17.660) (6.080) (6.523)

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών (282) (31.233) (5.495) (11.440)

Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 9 351 (56.139) 817 (3.191)

Αποτελέσματα προ φόρων 70 (87.372) (4.679) (14.631)

Φόρος εισοδήματος 10 (5.777) (7.091) (1.901) (1.192)

Αποτελέσματα μετά φόρων (5.707) (94.462) (6.580) (15.824)

Αποδιδόμενα σε:

     - Ιδιοκτήτες μητρικής (8.425) (93.868) (7.907) (15.509)

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.718 (594) 1.327 (314)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες 

αξίες

266 0 266 (266)

Φόρος εισοδημάτων επ ί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 266 0 266 (266)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων (5.441) (94.462) (6.314) (16.089)

Αποδιδόμενα σε:

     - Ιδιοκτήτες μητρικής (8.159) (93.868) (7.641) (15.775)

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2.718 (594) 1.327 (314)

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

  Βασικά 11 (0,3992) (4,4484) (0,3747) (0,7350)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 14 έως και την σελίδα 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημείωση 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011

Πωλήσεις 114.039 81.241 26.631 23.301

Μείον: Κόστος πωλήσεων (92.504) (78.350) (24.371) (24.571)

Μικτό κέρδος 21.535 2.891 2.260 (1.270)

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.494 1.729 816 728

23.029 4.621 3.076 (542)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (8.750) (7.301) (2.513) (2.519)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (5.238) (11.008) (96) (3.003)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (4.637) (1.902) (4.227) 252

Λειτουργικά αποτελέσματα 4.405 (15.590) (3.760) (5.812)

Κόστος χρηματοδότησης 8 (13.626) (13.180) (4.797) (4.858)

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών (9.222) (28.770) (8.558) (10.670)

Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 9 99 (27.506) 420 (3.715)

Αποτελέσματα προ φόρων (9.123) (56.276) (8.138) (14.385)

Φόρος εισοδήματος 10 (1.697) (3.948) (1.115) (733)

Αποτελέσματα μετά φόρων (10.819) (60.224) (9.253) (15.118)

Αποδιδόμενα σε:

     - Ιδιοκτήτες μητρικής (10.819) (60.224) (9.253) (15.118)

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες 

αξίες

15 266 0 266 (266)

Φόρος εισοδημάτων επ ί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 266 0 266 (266)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων (10.554) (60.224) (8.987) (15.384)

Αποδιδόμενα σε:

     - Ιδιοκτήτες μητρικής (10.554) (60.224) (8.987) (15.384)

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0

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

  Βασικά 11 (0,5339) (2,9068) (0,4566) (0,7297)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 14 έως και την σελίδα 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 382.333 395.494 134.385 140.231

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13 2.933 3.353 2.119 2.424

Υπεραξία (Goodw ill) 50.871 50.871 22.761 22.761

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 14 0 0 120.857 120.459

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 4.771 4.360 2.525 2.525

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού
15 6.342 6.080 6.171 5.905

Ακίνητα για επένδυση 12 5.008 2.377 5.620 5.620

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.260 2.036 626 591

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 2.430 2.492 0 0

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 455.948 467.064 295.064 300.517

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 4.442 4.241 3.118 2.641

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 216.988 155.742 144.334 107.959

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη 

αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως
31 19 8 8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 4.315 6.442 730 1.448

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 225.776 166.445 148.190 112.055

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 681.724 633.508 443.254 412.571

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 18 17.456 67.643 17.456 67.643

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 57.247 57.247 57.247 57.247

Αποθεματικά κεφάλαια 19 36.407 39.017 10.789 13.381

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (99.987) (144.602) (79.268) (121.493)

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

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 2.745 10.927 1.435 11.989

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 65.579 62.024 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 68.324 72.951 1.435 11.989

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 20 47.448 54.941 8.183 10.079

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 21 7.867 7.177 5.637 5.252

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 26.837 25.438 10.413 10.012

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 7.176 7.000 54 65

Λοιπές προβλέψεις 22 2.786 2.360 1.078 1.078

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 23 14.978 21.246 13.454 19.315

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 107.091 118.163 38.819 45.801

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24 164.452 125.466 118.474 81.862

Δάνεια 20 81.929 85.171 55.076 61.674

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 

χρήση
20 244.599 223.168 224.034 207.262

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 15.328 8.590 5.416 3.984

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 506.308 442.395 403.000 354.782

Σύνολο υποχρεώσεων 613.400 560.557 441.819 400.583

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 681.724 633.508 443.254 412.571

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 14 έως και την σελίδα 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές 

αναπρ/γής 

αξίας 

συμμετοχών & 

χρεογράφων

Τακτικό 

αποθεματικό

Αποθεματικό από 

έκδοση 

μετατρέψιμου 

ομολογιακού 

δανείου σε 

μετοχές

Αποθεματικό 

συγχώνευση

ς

Αποθεματικά 

φορολογικώ

ν νόμων

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

αξίας 

επενδύσεων σε 

εύλογες αξίες

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

αξίας ακινήτων 

σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις 

νέο
Ίδιες μετοχές

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 

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

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

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
67.643 57.247 782 3.595 1.062 7.963 4.202 (0) 44.434 (39.696) (8.400) 65.616 204.449

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/9/2011 μετά 

από φόρους
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (93.868) 0 (594) (94.462)

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (482) (482)

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 80 0 0 (13.474) 0 0 13.394 0 0 0

Τακτοποίηση αποθεματικών 0 0 0 0 0 0 (11) 0 0 3 0 (3) (11)

(Αυξηση) / Μείωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 16

Πώληση θυγατρικής εταιρείας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 

και συγγενείς 

0 0 0 (18) 0 0 0 0 (63) (3.717) 0 625 (3.174)

Yπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με 

τα Δ.Π.Χ.Α.
67.643 57.247 782 3.657 1.062 7.963 (9.283) (0) 44.372 (123.880) (8.390) 65.163 106.336

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
67.643 57.247 782 3.651 1.062 7.963 (9.266) (0) 34.824 (144.602) (8.379) 62.024 72.951

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/9/2012 μετά 

από φόρους
0 0 0 0 0 0 0 266 0 (8.425) 0 2.718 (5.441)

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (33) (33)

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 45 0 0 (2.909) 0 0 2.865 0 0 0

Τακτοποίηση αποθεματικών 0 (1) 0 0 0 0 (7) 0 0 (1) 0 (7) (15)

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συμψηφισμού ζημιών (50.187) 0 0 0 0 0 0 0 0 50.187 0 0 0

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 

και συγγενείς 

0 0 0 0 0 0 3 0 (7) (12) 0 877 861

Yπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με 

τα Δ.Π.Χ.Α.
17.456 57.246 782 3.696 1.062 7.963 (12.179) 266 34.817 (99.987) (8.379) 65.579 68.324

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 14 έως και την σελίδα 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές 

αναπροσαρμο

γής αξίας 

συμμετοχών & 

χρεογράφων

Τακτικό 

αποθεματικό

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικό 

συγχώνευση

ς

Αποθεματικό 

μετατρέψιμο

υ 

ομολογιακο

ύ δανείου σε 

μετοχές

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

αξίας 

επενδύσεων σε 

εύλογες αξίες

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

αξίας ακινήτων 

σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις 

νέο
Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. (όπως προγενέστερα είχαν δημοσιευθεί)
67.643 57.247 782 2.827 3.602 2.727 1.062 (0) 21.795 (51.698) (4.801) 101.186

Επίδραση από την ακύρωση της συγχώνευσης 0 0 0 (134) 2 5.237 0 0 (5.691) (3.771) 0 (4.357)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. 
67.643 57.247 782 2.693 3.604 7.963 1.062 (0) 16.104 (55.469) (4.801) 96.830

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/9/2011 μετά 

από φόρους
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (60.224) 0 (60.224)

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 0 (13.474) 0 0 0 0 13.474 0 0

Yπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με 

τα Δ.Π.Χ.Α.
67.643 57.247 782 2.693 (9.870) 7.963 1.062 (0) 16.104 (102.220) (4.801) 36.605

0 0 0

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
67.643 57.247 782 2.693 (9.870) 7.963 1.062 0 10.750 (121.493) (4.790) 11.989

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-30/9/2012 μετά 

από φόρους
0 0 0 0 0 0 0 266 0 (10.819) 0 (10.554)

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συμψηφισμού ζημιών (50.187) 0 0 0 0 0 0 0 0 50.187 0 0

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

Yπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με 

τα Δ.Π.Χ.Α.
17.456 57.247 782 2.693 (12.727) 7.963 1.062 266 10.750 (79.268) (4.790) 1.435

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 14 έως και την σελίδα 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη προ φόρων 70 (87.372) (9.123) (56.276)

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 13.138 13.650 6.928 6.949

Προβλέψεις 7.480 13.827 5.270 11.785

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 226 65 0 (0)

Απομείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 8.698

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων 0 5.484 0 5.484

Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες (410) 4.641 0 160

Απομείωση υπεραξίας 0 45.684 0 13.200

Έσοδα συμμετοχών 0 (303) (99) (1.150)

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 3 632 0 1.114

Απόσβεση επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (214) (206) (12) (12)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.895 17.660 13.626 13.180

38.186 13.763 16.591 3.132

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (200) 44 (478) (281)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (67.546) (12.612) (41.323) (1.002)

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 746 305 (35) 281

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 37.857 18.607 33.361 11.142

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.308) (12.658) (1.960) (8.136)

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.735 7.450 6.157 5.137

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων
(12) (299) (398) (343)

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.151) (5.630) 0 (2.148)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 25 254 0 47

Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0 2.129 0 1.964

Τόκοι εισπραχθέντες 35 47 2 5

Εισπράξεις επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 280 1.162 (0) (967)

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 163 405

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (824) (2.337) (233) (1.037)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (1.186) (6.010) (4.001) (5.090)

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

(χρεολύσια)
(3.852) (2.325) (2.634) (594)

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 (7) (36)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(γ)
(5.038) (8.335) (6.642) (5.720)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α)+(β)+(γ)
(2.127) (3.222) (718) (1.619)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.442 14.685 1.448 5.538

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.315 11.462 730 3.918

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 14 έως και την σελίδα 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 

 
 
Διοικητικό Συμβούλιο:  
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Πρόεδρος & Α’ Διευθύνων Σύμβουλος) 
ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (Αντιπρόεδρος) 
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  (Β’ Διευθύνων Σύμβουλος) 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   (Εκτελεστικό μέλος) 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   (Μη Εκτελεστικό μέλος) 
ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    (Μη εκτελεστικό μέλος) 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 
ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ    (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων 2-4 
 115 27 Αθήνα 
 Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:                                Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
 Αχιλλέως 8 & Λάμπρου Κατσώνη 
 176 74 Καλλιθέα 
 Ελλάδα  
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 

Ο Όμιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και 
επιστημονικών κέντρων, εξοπλισμένων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην 
παροχή κάθε φύσεως ιατρικών υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της μητρικής Εταιρείας του Ομίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της 
οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. 
 
Οι μετοχές της μητρικής Εταιρείας, με την από 5/4/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της υπερκείμενης μητρικής εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατά την 30/9/2012 συμμετέχει, άμεσα και έμμεσα, με ποσοστό 
54,8 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Αμερικής 12, 
Αθήνα). 
 
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση ορισμένες 
κατηγορίες ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια) και 
ορισμένες επενδύσεις σε μετοχές και επενδυτικά ακίνητα, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην 
εύλογη αξία τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της 
αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας (βλ. Σημείωση 5).  
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2012 έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που 
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη 
Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 30η Σεπτεμβρίου 2012. Επίσης, οι εν λόγω 
ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 
34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν 
εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους, πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρονται στη Σημείωση 2.5. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. 
Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.2 Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2012 έχουν 
καταρτισθεί βάσει των ιδίων λογιστικών αρχών και μεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για 
την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2011. Συνεπώς, οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση που 
έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και οι οποίες 
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που 
εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

2.3 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων και της κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 
εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και 
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των 
υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία 
πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα 
αλλά και επόμενες χρήσεις.  
 
Κατά την προετοιμασία αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, οι 
σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου 
και οι βασικές πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας, ήταν ίδιες με εκείνες που διενεργήθηκαν 
για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2011. 
 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η 
Σεπτεμβρίου 2012 (1/1-30/9/2012) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο την 28 Νοεμβρίου 2012. 
 

2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και οι διερμηνείες, των οποίων η 
εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις με έναρξη από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012, 
παρατίθενται λεπτομερώς στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2011 που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
Α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης έχουν εφαρμογή στον Όμιλο σε οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2012: 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)  
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο 
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μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Επί του παρόντος, ο 
Όμιλος αξιολογεί την επίδραση που θα έχουν αυτές οι τροποποιήσεις στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του 
κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 
των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, 
στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
παροχών. Ο Όμιλος θα αξιολογήσει την επίδραση της εν λόγω τροποποίησης στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με 
κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν έχει εφαρμοστεί στον Όμιλο. 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας 
οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν 
οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική 
θέση της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
επομένως δεν έχει εφαρμοστεί στον Όμιλο. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε 
να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν έχει 
εφαρμοστεί στον Όμιλο. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 
ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 
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γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν έχει εφαρμοστεί στον Όμιλο. 
 
Β) Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα 
σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 
(Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η 
πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα 
πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό 
του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική 
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που 
υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος 
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (ή 
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) 
και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει 
έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά 
δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με 
σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευομένου. 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 
εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 
συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. 
Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 
κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 
εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 
συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε 
από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες. 
Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή 
το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες 
οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»  
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που 
προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. 
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες 
οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 
 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την 
περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών 
επενδύσεων δύνανται να μην ενοποιούν τις περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι 
ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που 
χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». 
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε 
στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 
«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει 
τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των 
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 
11. 
 
Γ) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 
σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων 
του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
συγκριτικά στοιχεία όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε 
(α) κατ’ εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων 
και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης 
ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των 
ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 
 
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή κερδών 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ενώ ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα 
συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 
 
Δ) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι 
υποχρεωτικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τις λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 αλλά δεν έχουν εφαρμογή για 
τον Όμιλο: 
 
- ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» σχετικοί με επενδυτικά ακίνητα που 
επιμετρούνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
- ΕΔΔΠΧΑ 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού ορυχείου» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2013). Αφορά μόνο έξοδα εργασιών επιφανειακής εξόρυξης ορυχείων. Η ερμηνεία αυτή δεν 
έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
- ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Υπερπληθωριστικές Οικονομίες και κατάργηση της χρήσης 
προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011). Η ερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
- ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Κρατικά δάνεια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα 
στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ και έχουν λάβει 
κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην 
απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την ημερομηνία μετάβασης. 
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3. Δομή του Ομίλου 

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

Εταιρεία ΕΔΡΑ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
Μητρική - - 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες 
     

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 

Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
68,5% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
60,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε. 

Βόλος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
40,3% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
74,2% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

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

Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
70,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ 
ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
74,3% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
50,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
45,9% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
59,8% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αθήνα 
Εμπορία ιατρικών 

αναλωσίμων 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Βόλος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
39,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Π. Φάληρο 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σέρρες 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πτολεμαΐδα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λουξεμβούργο 
Εταιρεία 

τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

100,0% 
Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Νυμφαίο 
Τουριστικές 
επιχειρήσεις 

99,7% 
Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση 

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

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
68,2% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

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

Αθήνα 
Εταιρεία 

πληροφοριακών 
συστημάτων 

80,0% 
Ολική 

ενσωμάτωση 
Έμμεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  

Κόρινθος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
41,5% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αλεξανδρούπολη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
35,5% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πικέρμι 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
80,2% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

Κέρκυρα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
57,2% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Μέγαρα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. Ελευσίνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Τρίκαλα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Κατερίνη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
66,9% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Η 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 

Καρδίτσα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
50,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Νίκαια 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,3% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Νίκαια 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
43,1% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βόλος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
40,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Μυτιλήνη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
39,1% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Καβάλα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
39,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

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

Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
99,9% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
67,7% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
99,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Ι.A.E. 

Ασπρόπυργος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,3% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κέρκυρα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
37,4% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. Τίρανα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
50,5% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 

Σέρρες 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
42,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
44,4% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
46,8% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Διδυμότειχο 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
48,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τρίκαλα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
23,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» 
Α.Ε. 

Πάτρα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
24,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Έμμεση 

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

Γρεβενά 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
60,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 

80,0% 
Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
51,3% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θεσσαλονίκη 
Συμμετοχική 

εταιρεία 
99,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 

Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Σέρρες 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ηράκλειο 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
48,3% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λήμνος 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
49,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αθήνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
80,5% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

      
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες 

     
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
40,0% Καθαρή θέση Άμεση 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Θεσσαλονίκη 
Εμπορία και 

service ιατρικών 
μηχανημάτων 

32,2% Καθαρή θέση Έμμεση 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Θεσσαλονίκη 
Εμπορία ιατρικών 

μηχανημάτων 
38,5% Καθαρή θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Κοζάνη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
21,0% Καθαρή θέση Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

Καρδίτσα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
24,3% Καθαρή θέση Έμμεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Εμπορία και 

service ιατρικών 
μηχανημάτων 

50,0% Καθαρή θέση Έμμεση 

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

Κοζάνη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
24,9% Καθαρή θέση Άμεση 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
36,0% Καθαρή θέση Άμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καβάλα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
24,5% Καθαρή θέση Άμεση 

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ιωάννινα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
15,0% Καθαρή θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
29,6% Καθαρή θέση 

Άμεση & 
έμμεση 

 
Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της 
θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι 
το Λουξεμβούργο και της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία DIAGNOSTIC CENTER 
IKEDA Sh.p.k. της οποίας είναι η Αλβανία. 
 
Στις θυγατρικές εταιρείες του ανωτέρω πίνακα στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωμάτων 
ψήφου είναι μικρότερο από 51%, ο Όμιλος κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηματική 
πολιτική τους είτε με την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών είτε 
μέσω σύμβασης ανάληψης της διοίκησης.  
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

23 
 

Κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όλες οι 
ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής 
ενσωμάτωσης από την 1η Ιανουαρίου εκάστης χρήσεως, εκτός των κάτωθι θυγατρικών 
εταιρειών:  
α) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία 
ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης περιόδου με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω απώλειας του ελέγχου, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 
και έως την 24η Νοεμβρίου 2011 ενοποιούνταν με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 
β) ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., η οποία ενσωματώθηκε 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου για την περίοδο 1/1-
2/8/2011, ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος πώλησε το ποσοστό συμμετοχής του, με τη 
μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης ενώ δεν ενσωματώνεται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της κλειόμενης περιόδου. 
γ) οι θυγατρικές εταιρείες ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου 
παρουσιάζονταν συγχωνευμένες με την Εταιρεία, με την μέθοδο της συνένωσης 
συμφερόντων (pooling of interest). Λόγω ακύρωσης της συγχώνευσης, ενσωματώνονται ως 
θυγατρικές εταιρείες (βλέπε αναλυτικά σημείωση 4).  
 
Κατά την κλειόμενη περίοδο οι συμμετοχές του Ομίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
μεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Μεταβολές κόστους κτήσεως και ποσοστών συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες 
Κατά την 18/1/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας με 
την επωνυμία ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 200, με την καταβολή μετρητών και με 
την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 100,00 
εκάστης. Από το ποσό της ανωτέρω αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω 
θυγατρικής στην από 18/5/2012 συνεδρίαση του πιστοποίησε την καταβολή ποσού € 81, με 
καταβολή μετρητών και την έκδοση 809 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
(ποσό σε ευρώ) € 100,00 εκάστης. Στην συγκεκριμένη αύξηση η μητρική εταιρεία συμμετείχε 
με την καταβολή € 50, διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κατά την 
30/9/2012, σε 67,7 % (31/12/2011: 68,0 %). 
 
Κατά την 19/1/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας με 
την επωνυμία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 560, με την 
καταβολή μετρητών και με την έκδοση 19.310 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
(ποσό σε ευρώ) € 29,00 εκάστης και με τιμή διάθεσης διαφορετική βάσει της χρονικής 
στιγμής απόκτησης της μετοχικής ιδιότητας. Επίσης, αποφάσισε την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου κατά € 345 με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων α) της θυγατρικής εταιρείας του 
Ομίλου DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ύψους € 223, με την έκδοση 7.670 νέων ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 29,00 εκάστης και τιμή διάθεσης (ποσό σε ευρώ) € 
29,003087 εκάστης και β) της συνδεδεμένης εταιρείας του Ομίλου AXON ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ύψους € 123, με την έκδοση 4.231 νέων ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 29,00 εκάστης και τιμή διάθεσης (ποσό σε 
ευρώ) € 29,005677εκάστης. Από το ποσό της ανωτέρω αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εν λόγω θυγατρικής στην από 20/6/2012 συνεδρίαση του πιστοποίησε α) την καταβολή 
ποσού € 82, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.710 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 29,00 εκάστης και β) την αύξηση κατά € 345 με 
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κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ποσοστό συμμετοχής 
του Ομίλου κατά την 30/9/2012 ανήλθε σε 45,9 % (31/12/2011: 46,0 %), χωρίς η μεταβολή 
του ποσοστού να επιφέρει αλλαγή στην άσκηση διοίκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της. 
 
Κατά την 2/2/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας με την 
επωνυμία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ αποφάσισε 
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 500, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 
50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστης και 
με τιμή διάθεσης διαφορετική βάσει της χρονικής στιγμής απόκτησης της μετοχικής ιδιότητας. 
Από το ποσό της ανωτέρω αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω θυγατρικής στην 
από 2/4/2012 συνεδρίαση του πιστοποίησε την καταβολή ποσού € 275, με καταβολή 
μετρητών και την έκδοση 42.750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε 
ευρώ) € 10,00 εκάστης. Στην εν λόγω αύξηση συμμετείχε η μητρική εταιρεία του Ομίλου με 
την καταβολή € 150 και την ανάληψη 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
(ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστης και η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την καταβολή € 65 και την 
ανάληψη 3.823 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 
εκάστης. Βάσει των ανωτέρω το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κατά την 30/9/2012 
ανήλθε σε 57,2 % (31/12/2011: 56,6 %). 
 
Κατά την 23/2/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας με 
την επωνυμία ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. αποφάσισε 
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.000, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 
100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστης. 
Από το ποσό της ανωτέρω αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω θυγατρικής στην 
από 29/5/2012 συνεδρίαση του πιστοποίησε την καταβολή ποσού € 427, με καταβολή 
μετρητών και την έκδοση 42.750 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε 
ευρώ) € 10,00 εκάστης. Από την εν λόγω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κατά 
την 30/9/2012 ανήλθε σε 46,8 % (31/12/2011: 50,2 %), χωρίς η μεταβολή του ποσοστού να 
επιφέρει αλλαγή στην άσκηση διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 
 
Με την 16/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής 
εταιρείας με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 162, με την 
καταβολή μετρητών και με την έκδοση 5.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
(ποσό σε ευρώ) € 30,00 εκάστης και τιμή διάθεσης (ποσό σε ευρώ) € 74,00 εκάστης. Από το 
ποσό της ανωτέρω αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω θυγατρικής στην από 
31/8/2012 συνεδρίαση του πιστοποίησε τη μερική καταβολή ποσού € 137, με καταβολή 
μετρητών και την έκδοση 4.550 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε 
ευρώ) € 30,00 εκάστης ενώ προέκυψε και υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού € 200. Από την εν 
λόγω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κατά την 30/9/2012 ανήλθε σε 44,4 % 
(31/12/2011: 42,0 %), χωρίς η μεταβολή του ποσοστού να επιφέρει αλλαγή στην άσκηση 
διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 
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4. Ακύρωση συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 4/1/2012, 
λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και τις 
πολύ σημαντικές εν εξελίξει ανακατατάξεις στο χώρο της υγείας, αποφάσισε την ακύρωση 
της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Κατά τη λήξη της 
προηγούμενης περιόδου, η συγχώνευση των δύο υφιστάμενων θυγατρικών εταιρειών στις 
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις λογίσθηκε με την μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων 
(pooling of interest) και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της Εταιρείας περιελάμβαναν και τις 
δραστηριότητες των δύο θυγατρικών εταιρειών από την 1/1/2011. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ακύρωση της εν λόγω συγχώνευσης και για σκοπούς 
συγκρισιμότητας κατωτέρω παρουσιάζεται η εταιρική κατάσταση οικονομικής θέσης, η 
κατάσταση συνολικών εσόδων και η κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο που έληξε 
την 30η Σεπτεμβρίου 2011, χωρίς την συμμετοχή των οικονομικών αποτελεσμάτων των 
θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το σύνολο των συγκριτικών εταιρικών στοιχείων έχει αναμορφωθεί 
στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Υπόλοιπα κατά 
την 30/9/2011 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

  

Επίδραση από 
την ακύρωση 

της 
συγχώνευσης 

  
Οριστικά 

υπόλοιπα κατά 
την 30/9/2011 

Πάγιο ενεργητικό           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 176.293   (26.977)   149.316 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.509   (90)   2.419 

Υπεραξία (Goodwill) 27.351   (4.590)   22.761 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 106.250   19.539   125.789 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 2.400   0   2.400 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 6.278   (0)   6.278 

Ακίνητα για επένδυση 5.920   0   5.920 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 617   (13)   604 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0   0   0 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 327.617 
 

(12.130) 
 

315.487 

    
 

  
 

  

Κυκλοφορούν ενεργητικό   
 

  
 

  

Αποθέματα 4.174 
 

(149) 
 

4.025 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 129.439 
 

(9.027) 
 

120.413 

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

8 
 

(0) 
 

8 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.917 
 

2 
 

3.918 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 137.538 
 

(9.174) 
 

128.364 

    
 

  
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 465.155 
 

(21.303) 
 

443.851 

    
 

  
 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
 

  
 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 

  
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 67.643 
 

0 
 

67.643 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 57.247 
 

0 
 

57.247 

Αποθεματικά κεφάλαια 15.820 
 

2.916 
 

18.735 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (100.274) 
 

(1.946) 
 

(102.220) 

Ίδιες μετοχές (4.801) 
 

0 
 

(4.801) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.635 
 

970 
 

36.605 

    
 

  
 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
 

  
 

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
 

  
 

  

Δάνεια 11.896 
 

(2.150) 
 

9.746 

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 5.275 
 

(72) 
 

5.203 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13.730 
 

(2.298) 
 

11.432 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 4.423 
 

(4.354) 
 

69 

Λοιπές προβλέψεις 1.344 
 

0 
 

1.344 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.687 
 

0 
 

11.687 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 48.354 
 

(8.873) 
 

39.480 

    
 

  
 

  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
 

  
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 100.521 
 

(5.091) 
 

95.430 

Δάνεια 75.505 
 

(7.304) 
 

68.201 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 203.672 
 

(427) 
 

203.245 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1.468 
 

(579) 
 

890 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 381.166 
 

(13.400) 
 

367.765 

    
 

  
 

  

Σύνολο υποχρεώσεων 429.520 
 

(22.274) 
 

407.246 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 465.155 

 
(21.303) 

 
443.851 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Υπόλοιπα κατά 
την 30/9/2011 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

  

Επίδραση από 
την ακύρωση 

της 
συγχώνευσης 

  
Οριστικά 

υπόλοιπα κατά 
την 30/9/2011 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ           

Πωλήσεις 88.251   (7.009)   81.241 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (83.945)   5.595   (78.350) 

Μικτό κέρδος 4.306   (1.414)   2.891 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.975   (246)   1.729 

  6.281   (1.660)   4.621 

            

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (8.245)   944   (7.301) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (12.367)   1.360   (11.008) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.257)   355   (1.902) 

Λειτουργικά αποτελέσματα (16.588)   998   (15.590) 

Κόστος χρηματοδότησης (13.692)   512   (13.180) 

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών (30.280)   1.510   (28.770) 

Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων (27.506)   0   (27.506) 

Αποτελέσματα προ φόρων (57.786)   1.510   (56.276) 

Φόρος εισοδήματος (4.263)   315   (3.948) 

Αποτελέσματα μετά φόρων (62.049)   1.825   (60.224) 

            

Αποδιδόμενα σε:           

     - Ιδιοκτήτες μητρικής (62.049)   1.825   (60.224) 

     - Δικαιώματα μειοψηφίας 0   0   0 

            

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:           

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού σε εύλογες αξίες 

0   0   0 

Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων 0   0   0 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 0   0   0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων (62.049)   1.825   (60.224) 

      
Αποδιδόμενα σε: 

     
     - Ιδιοκτήτες μητρικής (62.049)   1.825   (60.224) 

     - Δικαιώματα μειοψηφίας 0   0   0 

            

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)           

  Βασικά (2,9949)   0,0881   (2,9068) 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Υπόλοιπα κατά 
την 30/9/2011 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

  

Επίδραση από 
την ακύρωση 

της 
συγχώνευσης 

  
Οριστικά 

υπόλοιπα κατά 
την 30/9/2011 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:           

Κέρδη προ φόρων (57.786)   1.510   (56.276) 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:           

Αποσβέσεις 7.524   (575)   6.949 

Προβλέψεις 12.007   (222)   11.785 

Απομείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 8.698   0   8.698 

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων 5.484   0   5.484 

Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 160   0   160 

Απομείωση υπεραξίας 13.200   0   13.200 

Έσοδα συμμετοχών (1.150)   0   (1.150) 

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 1.114   0   1.114 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (174)   162   (12) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.692   (512)   13.180 

  2.769   364   3.132 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (283)   2   (281) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 395   (1.397)   (1.002) 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 281   0   281 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 7.950   3.193   11.142 

(Μείον):           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (8.648)   512   (8.136) 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 0   0   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.463 
 

2.674 
 

5.137 

    
 

  
 

  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:   
 

  
 

  

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (343) 
 

0 
 

(343) 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.013) 
 

(134) 
 

(2.148) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 47 
 

0 
 

47 

Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 1.964 
 

0 
 

1.964 

Τόκοι εισπραχθέντες 5 
 

(0) 
 

5 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.162 
 

(2.129) 
 

(967) 

Μερίσματα εισπραχθέντα  405 
 

0 
 

405 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.227 
 

(2.264) 
 

(1.037) 

    
 

  
 

  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:   
 

  
 

  

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (5.551) 
 

461 
 

(5.090) 

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (594) 
 

0 
 

(594) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (36) 
 

0 
 

(36) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.181) 
 

461 
 

(5.720) 

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

(2.491) 
 

872 
 

(1.619) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 6.407 
 

(870) 
 

5.538 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.917 
 

2 
 

3.918 
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5. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του 
Ομίλου και της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατά το ποσό των € 280.533 (2011: € 275.950) και € 254.811 (2011: € 242.727) 
αντίστοιχα λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων τραπεζικών 
υποχρεώσεων λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εντός 
καθορισμένων ορίων (covenants) και λοιπών όρων (σημείωση 20). Επιπλέον, κατά τη λήξη 
της κλειόμενης περιόδου, εξαιρουμένων των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων οι 
οποίες ανακατατάχθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το σύνολο των 
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 117.749 (2011: € 102.801) και € 100.431 
(2011: € 80.275) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
 
Επίσης λόγω των πραγματοποιηθεισών σωρευμένων ζημιών έως τη λήξη της χρήσεως 
2011, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2011 είχαν καταστεί κατώτερα του ½ 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο άρσης των 
προϋποθέσεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας την 29/6/2012 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό 
των € 50.187, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από (ποσό σε ευρώ) € 3,10 
σε € 0,80, με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε με την 
αριθ. Κ2-4302/13.07.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ωστόσο, παρά την εν λόγω απόφαση, τα ίδια κεφάλαια 
της Εταιρείας κατά την 30/9/2012 είναι κατώτερα του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των ζημιογόνων αποτελεσμάτων μετά φόρων.  
 
Τέλος, στον Όμιλο και στην Εταιρεία υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έως την 
ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων συνολικού ποσού             
€ 103.784 και € 77.332 αντίστοιχα, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Προμηθευτές 3.142 
 

2.871 

  Γραμμάτια πληρωτέα 20.850 
 

9.540 

  Επιταγές πληρωτέες 3.181 
 

2.213 

  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.639 
 

3.997 

  Πιστωτές διάφοροι 0 
 

0 

  Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 2.620 
 

1.130 

  Μισθοδοσία 3.912 
 

2.444 

  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 6.326 
 

3.910 

  Δάνεια 57.113 
 

51.227 

Σύνολο 103.784 
 

77.332 

 
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς Προμηθευτές αφορά κατά € 1.408 αγωγές προμηθευτών και κατά            
€ 1.734 διαταγές πληρωμής. Σχετικά με τις υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται διαταγές 
πληρωμής, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί σε συμφωνία αποπληρωμής μέρους αυτών, 
ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για συνολική συμφωνία. Όσον αφορά τις υφιστάμενες 
αγωγές, έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει 
εκδοθεί καμία απόφαση. Ωστόσο, η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
της Νομικής Υπηρεσίας, εκτιμά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται 
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να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του 
Ομίλου.  
 
Εντός της κλειόμενης περιόδου τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο κυρίως λόγω της 
επιτυχούς υλοποίησης της σύμβασης που σύναψε η Εταιρεία με το Εθνικό Μεταβατικό 
Συμβούλιο της Λιβύης για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου 
κατά το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσεως. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μετά από 
φόρους της Εταιρείας παραμένουν αρνητικά, παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση κατά το 
τρίτο τρίμηνο της κλειόμενης περιόδου. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 
30/9/2012 προέρχονταν από ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και μετά την συνένωση των 
τεσσάρων (4) μεγαλυτέρων ασφαλιστικών ταμείων, από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Εντός της προηγούμενης χρήσεως ολοκληρώθηκε η 
σύσταση του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ενώ η 
λειτουργία του ξεκίνησε την 1/1/2012. Στον Ενιαίο Οργανισμό εντάχθηκαν τα τέσσερα (4) 
μεγαλύτερα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ο.Π.Α.Δ.) ενώ η 
λειτουργία του επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών 
λόγω της εφαρμογής του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (Κ.Ε.Ν.). Παρότι υπήρξε 
νομοθετική δέσμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012, για την 
αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.) έως και σήμερα ο Ενιαίος Οργανισμός 
υπήρξε ασυνεπής στην εκπλήρωση των παλαιών ταμειακών υποχρεώσεων του, γεγονός το 
οποίο έχει επηρεάσει σημαντικά την ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας.  
 
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 
4038/2012, αναμένεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία θα καθοριστεί 
το ποσοστό έκπτωσης που θα πρέπει να παράσχουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για την 
είσπραξη των απαιτήσεων τους. Ωστόσο το ποσοστό έκπτωσης είναι αβέβαιο και δε μπορεί 
να εκτιμηθεί αξιόπιστα και ως εκ τούτου η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει προβεί σε 
απομείωση των απαιτήσεων από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).  
 
Βάσει των πρόσφατων εξελίξεων του Eurogroup και των εξαγγελιών της ελληνικής 
κυβέρνησης, αναμένεται εκταμίευση κεφαλαίων ύψους € 34,5 δις. εκ των οποίων άμεσα τα    
€ 7 δις. και βραχυπρόθεσμα τα € 9 δις. θα καταβληθούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων 
του Δημοσίου, εκτιμώντας ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση των υποχρεώσεων 
προς τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας. Η Διοίκηση του Ομίλου προσδοκά την συνεπή εκπλήρωση 
της εν λόγω εξαγγελίας, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του 
σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ενεργειών για την επίτευξη των υιοθετούμενων 
μέτρων. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:  

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

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

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

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

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

6. Την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του 
Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να 
προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός 
άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός 
Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 
Ομίλου καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς 
η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα 
διασφαλίσει την εξάλειψη των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι 
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν 
προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες 
ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας. 
 
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών 
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου. 
 
 
6. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιμής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς 
και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό 
κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδύσεις 
υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
 
 
6.1 Κίνδυνος αγοράς 
6.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο σχεδόν των 
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περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ. Αναφορικά με τις 
περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του 
λειτουργικού, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό 
διακανονισμό με σκοπό τον περιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών.  
 
6.1.2 Κίνδυνος τιμής 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών ακινήτων λόγω των σημαντικών επενδύσεων του σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής 
θέσης στις κατηγορίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η 
σχετική έκθεση του Ομίλου περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της 
ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσμευτικής χρήσης, στα οποία 
στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκμεταλλεύεται ο Όμιλος και δεν 
υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο άμεσο μέλλον. Επίσης, ο σχετικός 
κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που διακατέχει ο Όμιλος, 
πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της ακίνητης περιουσίας του 
Ομίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούμενη στρατηγική της Διοικήσεως αναφορικά 
με τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει με τη πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόμιση 
βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους κυρίως μέσω της μισθώσεως των σχετικών ακινήτων 
σε επιλεγμένους μισθωτές.  
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης στις κατηγορίες των 
διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσεως. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των 
τιμών εκείνων των χρεογράφων τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές 
(χρηματιστήριο) και αναλαμβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις με στόχο πάντα την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα εκάστης 
επενδύσεως.    
 
Κατά την 30/9/2012 στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (5.315.532 μετοχές συνολικής αξίας € 3.774) οι μετοχές της οποίας 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ημερομηνία εάν η τιμή 
κλεισίματος της εν λόγω μετοχής ήταν 1 % υψηλότερη/χαμηλότερη και οι υπόλοιπες 
μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα εμφανίζονταν 
αυξημένα/μειωμένα κατά το ποσό των € 38. 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών ιατρικών αναλωσίμων που 
χρησιμοποιεί στην εκτέλεση ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει. Ο κίνδυνος αυτός 
αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά 
περίπτωση υλικών. Με την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την εφαρμογή των Κ.Ε.Ν., ο 
διαχειριστικός κίνδυνος μεταβολής τιμών αυξάνεται σε σύγκριση με το παρελθόν. 
 
6.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου 
Πέραν των διακρατούμενων διαθεσίμων δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά έντοκα στοιχεία 
ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου είναι 
ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος, κατέχει μέσω της μητρικής εταιρείας, 
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού € 11.100 (αποτιμημένο την 30/9/2012 σε € 11.005), το 
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οποίο είναι σταθερού επιτοκίου (συμβατικό) και η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος λήγει 
την 20/7/2014. Οι υπόλοιπες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 
του Ομίλου υπόκεινται σε κυμαινόμενα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όμιλο σε 
κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. 
 
Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και 
τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. 
 
Κατά την 30/9/2012, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 
υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων 
αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου και η καθαρή θέση του Ομίλου θα εμφανίζονταν 
μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € 1.122 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 
 
6.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 
τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων 
και διενεργημένων συναλλαγών. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων του Ομίλου αποτελούνται από ασφαλιστικά ταμεία, τους ιδιώτες 
πελάτες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και πελάτες εξωτερικού. Ο Όμιλος έχει σημαντική 
συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), ασφαλιστικές εταιρείες και 
πελάτες εξωτερικού. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα 
ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται περιορισμένος. Η εξασφάλιση των 
επί πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται μέσω της ευρείας διασποράς της 
πελατειακής βάσης του Ομίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. 
Ωστόσο, η Διοίκηση του Ομίλου, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό 
κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί 
προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε 
στοιχείου του ενεργητικού. 
 
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 
4038/2012, αναμένεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία θα καθοριστεί 
το ποσοστό έκπτωσης που θα πρέπει να παράσχουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για την 
είσπραξη των απαιτήσεων τους. Ωστόσο το ποσοστό έκπτωσης είναι αβέβαιο και δε μπορεί 
να εκτιμηθεί αξιόπιστα και ως εκ τούτου η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει προβεί σε 
απομείωση των απαιτήσεων από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 
 
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η διαχείριση και εξυγίανση της ταμειακής ρευστότητας, 
διεκδικώντας και εξαντλώντας όλες τις νόμιμες δυνατότητες για την είσπραξη των 
απαιτήσεων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και αυτές των Λίβυων ασθενών.  
 
 
6.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών 
διαθεσίμων και την ύπαρξη διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Σκοπός του Ομίλου στη 
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας με σκοπό την 
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εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Η αποτελεσματική 
διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων 
κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας του στο 
μέλλον.  
 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου ο Όμιλος δεν πληρούσε το σύνολο των 
χρηματοοικονομικών όρων που προβλέπονταν από υφιστάμενες τραπεζικές συμβάσεις. 
Κατά συνέπεια, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων", ο 
Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 162.784 (2011:      
€ 173.149) και € 154.380 (2011: € 162.541) αντίστοιχα, από τη γραμμή της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμα δάνεια" στη γραμμή "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση" δεδομένου ότι κατά την 30/9/2012 δεν πληρούνταν το 
σύνολο των χρηματοοικονομικών και λοιπών όρων (covenants) που ρυθμίζουν τις σχετικές 
τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των 
δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές 
άμεσα εξοφλητέες. 
 
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το 
ποσό των € 280.533 (2011: € 275.950) και € 254.811 (2011: € 242.727) λαμβάνοντας υπόψη 
τις προαναφερθείσες ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων λόγω 
της μη τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εντός καθορισμένων ορίων 
(covenants) και λοιπών όρων. Εξαιρουμένων των εν λόγω ανακατατάξεων το σύνολο των 
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 117.749 (2011: € 102.801) και € 100.431 
(2011: € 80.186) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας του Ομίλου έχει ήδη δρομολογήσει και 
βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 5. 
 
 
6.4 Διαχείριση κεφαλαίου 
Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας 
συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους, η προσέλκυση λοιπών 
ενδιαφερόμενων καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής, η οποία θα μειώνει το 
κόστος κεφαλαίου. 
 
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται 
ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται 
ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
δάνεια όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριμένα: 
 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Σημείωση 

Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Σύνολο δανείων 20 373.976 
 

363.280 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 (4.315) 
 

(6.442) 

Καθαρό χρέος 
 

369.662 
 

356.837 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

68.324 
 

72.951 

Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου 
 

437.986 
 

429.788 

Συντελεστής μόχλευσης 
 

84,40% 
 

83,03% 
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Η μεταβολή του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στην αύξηση του καθαρού 
χρέους του Ομίλου κατά € 12.824, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του τραπεζικού 
δανεισμού και (β) στην μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου που οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην πραγματοποίηση ζημιογόνων αποτελεσμάτων μετά από φόρους συνολικού ποσού 
€ 5.441 καθώς και στην θετική επίδραση από την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής σε 
υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες ποσού € 861.  
 
Σημειώνεται επίσης ότι ο Όμιλος παρακολουθεί τον ανωτέρω συντελεστή καθώς συνδέεται 
με την αναπροσαρμογή του περιθωρίου επιτοκίου (spread) των υπογεγραμμένων δανειακών 
συμβάσεων. 
 
 
7. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

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

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

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

Η αξιολόγηση κάθε τομέα πραγματοποιείται με βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων.  
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την παρουσίαση των 
λειτουργικών τομέων δραστηριότητας για τις περιόδους που έληξαν την 30/9/2012 και την 
30/9/2011 έχουν ως ακολούθως:  
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7.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 

7.1.1 Δεδομένα περιόδου 1/1-30/9/2012 

 

 
Διαγνωστικά 

κέντρα 
Λοιπές 

Εταιρείες 

Απαλοιφή 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Ομίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 46.359 129.681 0 176.040 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (30.752) (99.247) 0 (129.999) 

Μικτό κέρδος (ζημιά) 15.607 30.435 0 46.042 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 908 2.330 0 3.238 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (6.443) (11.919) 0 (18.362) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.374) (4.717) 0 (7.091) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.531) (4.683) 0 (6.214) 

Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 6.166 11.447 0 17.613 

Κόστος χρηματοδότησης 
   

(17.895) 

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 
   

(282) 

Έσοδα επενδύσεων 
   

351 

Αποτελέσματα προ φόρων 
   

70 

Φόρος εισοδήματος 
   

(5.777) 

Αποτελέσματα μετά φόρων 
   

(5.707) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων 

   
    Αποσβέσεις 4.371 8.767 0 13.138 

 

7.1.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-30/9/2011 

 

 
Διαγνωστικά 

κέντρα 
Λοιπές 

Εταιρείες 

Απαλοιφή 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Ομίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 47.660 93.898 0 141.558 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (37.210) (85.048) 0 (122.259) 

Μικτό κέρδος (ζημιά) 10.450 8.849 0 19.299 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.016 2.648 0 3.663 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (7.514) (10.674) 0 (18.187) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (4.186) (11.099) 0 (15.285) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (703) (2.359) 0 (3.062) 

Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) (938) (12.635) 0 (13.572) 

Κόστος χρηματοδότησης 
   

(17.660) 

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 
   

(31.233) 

Έσοδα επενδύσεων 
   

(56.139) 

Αποτελέσματα προ φόρων 
   

(87.372) 

Φόρος εισοδήματος 
   

(7.091) 

Αποτελέσματα μετά φόρων 
   

(94.462) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων 

   
    Αποσβέσεις 5.003 8.647 0 13.650 
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8. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011 

  
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 16.819 
 

16.083 
 

12.622 
 

12.095 

Τόκοι πραγματικού επιτοκίου 743 
 

937 
 

733 
 

928 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 368 
 

687 
 

273 
 

162 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 17.929 
 

17.708 
 

13.628 
 

13.185 

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 35 

 
47 

 
2 

 
5 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 35 
 

47 
 

2 
 

5 

        
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (17.895) 

 
(17.660) 

 
(13.626) 

 
(13.180) 

 
 
9. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011 

  
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011 

Έσοδα συμμετοχών 0 
 

303 
 

99 
 

1.150 

Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 410 
 

316 
 

0 
 

0 

Σύνολο εσόδων επενδύσεων 410 
 

619 
 

99 
 

1.150 

        
Ζημιές από πώληση επενδύσεων 0 

 
605 

 
0 

 
1.100 

Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 
 

4.958 
 

0 
 

160 

Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 
 

0 
 

0 
 

8.698 

Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση  
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

0 
 

5.484 
 

0 
 

5.484 

Ζημιές από απομείωση υπεραξίας 0 
 

45.684 
 

0 
 

13.200 

Λοιπά έξοδα επενδύσεων 59 
 

27 
 

0 
 

14 

Σύνολο εξόδων επενδύσεων 59 
 

56.758 
 

0 
 

28.656 

        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 351 

 
(56.139) 

 
99 

 
(27.506) 
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10. Φόροι εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως 
ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2012 

  
Περίοδος                 

1/1-30/9/2011 

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 3.530 
 

1.653 
 

982 
 

0 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν  10 
 

56 
 

0 
 

0 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 349 
 

803 
 

313 
 

696 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 426 
 

606 
 

0 
 

231 

Αναβαλλόμενος φόρος 1.462 
 

3.972 
 

402 
 

3.021 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5.777 
 

7.091 
 

1.697 
 

3.948 

        

 
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2012 

  
Περίοδος                 

1/1-30/9/2011 

        
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 70 

 
(87.372) 

 
(9.123) 

 
(56.276) 

 
  

 
  

 
  

 
  

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

14 
 

(17.474) 
 

(1.825) 
 

(11.255) 

Φόρος επί των ζημιών περιόδου που δεν αναγνωρίζεται 4.978 
 

23.100 
 

3.208 
 

14.276 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες 
χρήσεις 

10 
 

56 
 

0 
 

0 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 349 
 

803 
 

313 
 

696 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 426 
 

606 
 

0 
 

231 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5.777 
 

7.091 
 

1.697 
 

3.948 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (26.837) 
 

(25.438) 
 

(15.262) 
 

(14.600) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.430 
 

2.492 
 

4.849 
 

4.588 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης 

(24.407) 
 

(22.946) 
 

(10.413) 
 

(10.012) 

        

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης (22.946) 
 

(21.363) 
 

(10.012) 
 

(8.411) 

Φόρος αποτελεσμάτων (1.462) 
 

(3.125) 
 

(402) 
 

(2.939) 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 1 
 

1.541 
 

0 
 

1.339 

Υπόλοιπο τέλους (24.407) 
 

(22.946) 
 

(10.413) 
 

(10.012) 
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11. Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2011  

Περίοδος                 
1/1-30/9/2012 

  
Περίοδος                 

1/1-30/9/2011 

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

(8.425) 
 

(93.868) 
 

(10.819) 
 

(60.224) 

        
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 21.820.410 

 
21.820.410 

 
21.820.410 

 
21.820.410 

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 716.649 
 

718.816 
 

1.554.964 
 

1.101.883 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 21.103.761 
 

21.101.594 
 

20.265.446 
 

20.718.527 

        
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,3992) 

 
(4,4484) 

 
(0,5339) 

 
(2,9068) 

 
Για τον υπολογισμό των κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή της συγκριτικής περιόδου έχει ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι κατά την 18/7/2011 εγκρίθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των 
υφισταμένων μετοχών (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 2 παλαιών 
μετοχών. 
 
 
12. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
       

Κατά την 31/12/2011 107.643 187.432 145.878 2.154 27.750 26.534 497.391 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 1 587 1.395 2 94 345 2.424 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 (203) (81) (46) (39) 0 (369) 

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα (1.654) (983) 0 0 0 0 (2.637) 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 105.990 186.834 147.192 2.111 27.805 26.879 496.810 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2011 0 8.626 74.503 1.274 17.494 0 101.897 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 0 3.528 7.753 110 1.312 0 12.703 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 (56) (21) (29) (12) 0 (117) 

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα 0 (6) 0 0 0 0 (6) 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 0 12.091 82.235 1.356 18.794 0 114.477 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2011 107.643 178.807 71.375 879 10.256 26.534 395.494 

Κατά την 30/9/2012 105.990 174.743 64.956 754 9.011 26.879 382.333 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 11.011 (2011: € 11.381) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά                     
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€ 2.032 (2011: € 2.201) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 95 (2011: € 69) τα έξοδα 
λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 5.005 (2011: € 4.973) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 54.611 
(2011: € 59.616).  
 
Η θυγατρική εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση καθώς και την αποκόμιση 
οικονομικού οφέλους που θα ενισχύσει την ρευστότητα της, εντός της τρέχουσας περιόδου 
και συγκεκριμένα την 7/3/2012 προέβη στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του 
ιδιόκτητου ακινήτου της. Η σύμβαση τέθηκε εν ισχύ την 1η Απριλίου 2012 και η διάρκειά της 
ορίσθηκε σε τέσσερα (4) έτη. Ως εκ τούτου το εν λόγω ακίνητο συνολικής αξίας € 2.631 
ανακατατάχθηκε από την κατηγορία ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στην κατηγορία 
επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Γήπεδα 
& 

οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
       

Κατά την 31/12/2011 45.268 56.187 90.479 1.209 15.402 2.904 211.449 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 0 33 552 0 65 121 770 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 45.268 56.220 91.030 1.209 15.467 3.025 212.219 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2011 0 4.468 54.346 831 11.573 0 71.218 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 0 1.224 4.612 47 732 0 6.616 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 0 5.692 58.959 878 12.305 0 77.834 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2011 45.268 51.719 36.132 378 3.830 2.904 140.231 

Κατά την 30/9/2012 45.268 50.527 32.072 331 3.162 3.025 134.385 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 5.665 (2011: € 6.199) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά                   
€ 1.264 (2011: € 1.325) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 3.149 (2011: € 3.074) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως. Το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται 
σε € 24.671 (2011: € 27.820).  
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού  
€ 309.171 για τον Όμιλο και € 215.763 για την Εταιρεία προς εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 231.624 και € 188.890 αντίστοιχα.  
 
Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, προς 
εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού έχει συστήσει ενέχυρο πρώτης (Α’) σειράς επί 
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λογαριασμού όψεως που τηρεί, ποσού € 1.000 (2011: € 1.000). Το εν λόγω ποσό 
εμφανίζεται στο κονδύλι “Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων” (Σημείωση 16). 
 
 
13. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 

Άδειες 
εκμεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώματα 

Μισθωτικά 
δικαιώματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
    

Κατά την 31/12/2011 6.208 3.401 70 9.679 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 15 0 0 15 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 6.223 3.401 70 9.694 

     
Σωρευμένες αποσβέσεις 

    
Κατά την 31/12/2011 3.236 3.062 28 6.326 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 406 26 4 435 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 3.642 3.087 31 6.761 

     

Αναπόσβεστη αξία 
    

Κατά την 31/12/2011 2.972 339 42 3.353 

Κατά την 30/9/2012 2.581 313 39 2.933 

 
 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 

Άδειες 
εκμεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώματα 

Μισθωτικά 
δικαιώματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
    

Κατά την 31/12/2011 4.571 1.846 0 6.417 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 8 0 0 8 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 4.579 1.846 0 6.425 

     
Σωρευμένες αποσβέσεις 

    
Κατά την 31/12/2011 2.382 1.611 0 3.993 

Προσθήκες περιόδου 1/1-30/9/2012 289 23 0 312 

Εκποιήσεις περιόδου 1/1-30/9/2012 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 30/9/2012 2.671 1.634 0 4.306 

     

Αναπόσβεστη αξία 
    

Κατά την 31/12/2011 2.189 235 0 2.424 

Κατά την 30/9/2012 1.907 212 0 2.119 

 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

42 
 

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

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για 
την κλειόμενη περίοδο αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Υπόλοιπο κατά την έναρξη 120.459 
 

132.455 

Απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών 0 
 

0 

Αυξήσεις αξίας κτήσεως 398 
 

4.262 

Μειώσεις αξίας κτήσεως 0 
 

(2.850) 

Αλλαγή μεθόδου ενσωμάτωσης 0 
 

(2.210) 

Απομείωση αξίας συμμετοχών 0 
 

(11.198) 

Υπόλοιπο κατά την λήξη 120.857 
 

120.459 

 
Για τις μεταβολές των αξιών κτήσεως σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες παρατίθενται 
σχετικές πληροφορίες στη Σημείωση 3.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου θα διενεργήσει έλεγχο απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της σε 
θυγατρικές εταιρείες καθώς και του υπολοίπου της οριστικής υπεραξίας, κατά την σύνταξη 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
15. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Κατά την κλειόμενη περίοδο τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού του Ομίλου μεταβλήθηκαν σε σχέση με την χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 ως ακολούθως:  
 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30/9/2012 κατείχαν 5.315.532 (2011: 5.315.532) μετοχές 
της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την αποτίμηση των 
κατεχόμενων μετοχών, για την περίοδο από 1/1/2012 έως και 30/9/2012, προέκυψε κέρδος 
συνολικού ποσού € 266 το οποίο καταχωρήθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα της κατάστασης 
συνολικών εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό 
"Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε 
εύλογες αξίες”. Η κατάσταση συνολικών εσόδων και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της 
Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 266.  
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16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Πελάτες 190.610 
 

139.641 
 

132.239 
 

98.512 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.524 
 

3.607 
 

2.903 
 

2.977 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 48 
 

52 
 

0 
 

0 

Επιταγές εισπρακτέες 258 
 

524 
 

189 
 

442 

Επιταγές σε καθυστέρηση 210 
 

210 
 

210 
 

210 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 0 
 

0 
 

15.537 
 

15.769 

Βραχυπρόθεσμες. απαιτήσεις κατά λοιπού συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

10.874 
 

10.054 
 

2.209 
 

2.263 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 1.000 
 

1.000 
 

0 
 

0 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.508 
 

1.565 
 

724 
 

724 

Χρεώστες διάφοροι 31.305 
 

30.780 
 

12.358 
 

13.692 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 518 
 

377 
 

278 
 

217 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 182 
 

539 
 

15 
 

299 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 20.256 
 

6.016 
 

14.366 
 

4.726 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 77 
 

111 
 

11 
 

16 

 
260.369 

 
194.476 

 
181.039 

 
139.848 

Μείον: Προβλέψεις (43.381) 
 

(38.734) 
 

(36.705) 
 

(31.889) 

Υπόλοιπο 216.988 
 

155.742 
 

144.334 
 

107.959 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Πελάτες 190.610 
 

139.641 
 

132.239 
 

98.512 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.524 
 

3.607 
 

2.903 
 

2.977 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 48 
 

52 
 

0 
 

0 

Επιταγές εισπρακτέες 258 
 

524 
 

189 
 

442 

Επιταγές σε καθυστέρηση 210 
 

210 
 

210 
 

210 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.508 
 

1.565 
 

724 
 

724 

 
196.157 

 
145.600 

 
136.265 

 
102.865 

Μείον: Προβλέψεις (24.569) 
 

(19.745) 
 

(25.424) 
 

(20.608) 

Υπόλοιπο 171.589 
 

125.855 
 

110.841 
 

82.257 

 
Η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική κατάσταση 
(επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση της αγοραστικής δύναμης) προέβη 
σε αυξημένες προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων - μη παραιτούμενη από την 
οποιαδήποτε διεκδίκηση επ' αυτών - ύψους € 5.196 (1/1-30/9/2011: € 11.838) στον Όμιλο και        
€ 4.816 (1/1-30/9/2011: € 10.927) στην Εταιρεία, επιβαρύνοντας ισόποσα την κατάσταση 
συνολικών εσόδων της κλειόμενης περιόδου.  
 
Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν κυρίως απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικές 
εταιρείες και έχουν χρονική ενηλικίωση πέραν του ενός έτους.   
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Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως 
ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Υπόλοιπο ενάρξεως 19.745 
 

13.961 
 

20.608 
 

9.276 

Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων χρήσεως  5.040 
 

7.190 
 

4.816 
 

11.332 

Διαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως μη εισπράξιμες 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων (215) 
 

(372) 
 

0 
 

0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων πωλημένης θυγατρικής 0 
 

(1.034) 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπο λήξεως 24.569 
 

19.745 
 

25.424 
 

20.608 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των λοιπών απαιτήσεων έχει ως 
ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

Υπόλοιπο ενάρξεως 18.989 
 

7.075 
 

11.281 
 

6.003 

Πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων χρήσεως  157 
 

11.914 
 

0 
 

5.279 

Διαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως μη εισπράξιμες 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων (334) 
 

0 
 

0 
 

0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων πωλημένης θυγατρικής 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπο λήξεως 18.812 
 

18.989 
 

11.281 
 

11.281 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πιστωτικό Ίδρυμα 
Εκχωρημένες 

απαιτήσεις 
Υπόλοιπο 
Δανείου  

Εκχωρημένες 
απαιτήσεις 

Υπόλοιπο 
Δανείου 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 12.952 4.636 
 

12.952 4.636 

ABC FACTORS 9.177 2.546 
 

9.177 2.546 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 1.286 1.180 
 

0 0 

MARFIN FACTORING 293 271 
 

0 0 

ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 6.812 883 
 

5.544 418 

EFG FACTORING 1.547 1.117 
 

0 0 

 
32.066 10.633 

 
27.673 7.600 

 
 
17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

  Ταμείο 1.686 
 

1.183 
 

491 
 

222 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.628 
 

5.259 
 

239 
 

1.226 

Υπόλοιπο 4.315 
 

6.442 
 

730 
 

1.448 
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18. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 29/6/2012, στο πλαίσιο άρσης των 
προϋποθέσεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 50.187, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης 
μετοχής από (ποσό σε ευρώ) € 3,10 σε € 0,80, με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών. 
Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθ. Κ2-4302/13.07.2012 απόφαση του Υπουργείο 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 
19. Αποθεματικά κεφάλαια 

Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011  
Κατά την 
30/9/2012 

  
Κατά την 

31/12/2011 

  Τακτικό αποθεματικό 3.697 
 

3.652 
 

2.693 
 

2.693 

  Ειδικά αποθεματικά 73 
 

73 
 

0 
 

0 

  Έκτακτα αποθεματικά 1.357 
 

1.357 
 

1.395 
 

1.395 

  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 1.059 
 

1.059 
 

158 
 

158 

  Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 420 
 

420 
 

420 
 

420 

  Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241 
 

241 
 

279 
 

279 

  Αποθεματικά από υπεραξία πωλήσεως μετοχών (15.030) 
 

(12.121) 
 

(14.978) 
 

(12.121) 

  Αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 1.062 
 

1.062 
 

1.062 
 

1.062 

  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 782 
 

782 
 

782 
 

782 

  Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 34.817 
 

34.824 
 

10.750 
 

10.750 

  Αποθεματικό εύλογης αξίας επενδύσεων 266 
 

(0) 
 

266 
 

(0) 

  Ειδικά έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (299) 
 

(295) 
 

0 
 

0 

  Αποθεματικό συγχώνευσης 7.963 
 

7.963 
 

7.963 
 

7.963 

Υπόλοιπο 36.407 
 

39.017 
 

10.789 
 

13.381 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία "τακτικού 
αποθεματικού" - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από 
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, μέχρι το ύψος του αποθεματικού να φθάσει το 1/3 του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το "τακτικό αποθεματικό" διανέμεται μόνο κατά τη 
διάλυση της Εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 
 
Το "αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες" αφορά αποθεματικό που 
έχει σχηματισθεί από την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων ακινήτων 
(γηπέδων- οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.  
 
Το "αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές" αφορά 
αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από την σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε 
μετοχές, συνολικού ποσού € 11.100 και εύλογη αξία την 30/9/2012 € 11.005. 
 
Το "αποθεματικό συγχώνευσης" αφορά αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από 
συγχωνεύσεις της μητρικής Εταιρείας.  
 
Τα υπόλοιπα αποθεματικά έχουν δημιουργηθεί με βάση τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων 
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα 
σωρευθεί κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών, υπολογιζόμενη, 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

46 
 

κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 σε € 630 και € 450 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα, θα αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους.  
 
 
20. Δάνεια 

Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
της κατάστασης οικονομικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που 
είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια 
του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 30/9/2012 

 
Κατά την 31/12/2011 

Πιστωτικό Ίδρυμα 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις  
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 379 8.128 
 

2.091 8.248 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.445 0 
 

1.447 0 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16.674 56 
 

15.982 58 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 42 0 
 

51 0 

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21.957 10.638 
 

21.108 12.234 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.695 3.010 
 

3.882 4.975 

T BANK 251 114 
 

240 0 

MILLENNIUM BANK 293 0 
 

8.319 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2.357 0 
 

2.318 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 220 0 
 

200 0 

HSBC 9.149 0 
 

8.858 0 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 4.636 0 
 

4.668 0 

ABC FACTORS 2.546 0 
 

1.846 0 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 1.180 0 
 

586 0 

MARFIN FACTORING 271 0 
 

245 0 

ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 883 0 
 

2.900 0 

ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

129 0 
 

156 0 

ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

151 0 
 

150 0 

ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

650 0 
 

0 0 

EfG FACTORING 1.117 0 
 

0 0 

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 11.005 0 
 

10.563 0 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

233.595 0 
 

212.604 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

13.903 25.502 
 

10.125 29.426 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 326.528 47.448 
 

308.338 54.941 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 30/9/2012 

 
Κατά την 31/12/2011 

Πιστωτικό Ίδρυμα 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις  
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 6 0 
 

1.542 0 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.291 0 
 

10.424 0 

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.165 0 
 

18.548 0 

MILLENNIUM BANK 0 0 
 

8.019 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.938 0 
 

1.905 0 

HSBC 7.291 0 
 

6.990 0 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 4.636 0 
 

4.668 0 

ABC FACTORS 2.546 0 
 

1.846 0 

ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 418 0 
 

2.454 0 

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 11.005 0 
 

10.563 0 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

213.029 0 
 

196.698 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 7.786 8.183 
 

5.278 10.079 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 279.110 8.183 
 

268.935 10.079 

 
Η αξία του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έχει υπολογιστεί ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Στοιχείο υποχρέωσης στην έναρξη της χρήσεως 10.563 
 

10.004 

Χρηματοοικονομικά έξοδα περιόδου 558 
 

980 

Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα (300) 
 

(400) 

Δουλευμένο έξοδο επιπλέον απόδοσης ομολογιών 183 
 

0 

Έξοδα έκδοσης 0 
 

(21) 

Στοιχείο υποχρέωσης στην λήξη της χρήσεως/περιόδου 11.005 
 

10.563 

 
Για ορισμένες από τις ανωτέρω τραπεζικές υποχρεώσεις υπάρχουν χρηματοοικονομικοί όροι 
(covenants) και λοιποί μη χρηματοοικονομικοί όροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται σε 
επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους 
των δανειστών σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, που θα καθιστούσε τις δανειακές 
υποχρεώσεις αυτές άμεσα εξοφλητέες.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν 
πληρούσε το σύνολο των εν λόγω χρηματοοικονομικών όρων (covenants). Εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις του Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων" ο Όμιλος και η Εταιρεία 
εμφανίζουν δάνεια μακροπρόθεσμης λήξεως, ποσού € 162.784 (2011: € 173.149) και           
€ 154.380 (2011: € 162.451) αντίστοιχα, στη γραμμή "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση" των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 
Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/9/2012 
ανέρχονταν σε ποσό € 57.113 και € 51.227 αντίστοιχα. Εκ του συνολικού ποσού, € 45.338 
και € 40.303 στον Όμιλο και στην Εταιρεία αντίστοιχα αφορά το ποσό της συμβατικής 
υποχρέωσης για την αποπληρωμή κεφαλαίου δανείων. Επιπλέον, ποσό € 6.326 και € 3.910 
στον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων.  
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21. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην 
Ελλάδα, για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του 
καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί 
δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν 
τα αποτελέσματα περιόδου με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 
πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω 
συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου στον Όμιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο 
κόστος μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
30/9/2011  

Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
30/9/2011 

Άτομα: 
       

Μισθωτοί 2.639 
 

2.538 
 

1.337 
 

1.268 

Ημερομίσθιοι 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Σύνολο 2.639 
 

2.538 
 

1.337 
 

1.268 

        
Ανάλυση κόστους εργαζομένων: 

       
Έξοδα μισθοδοσίας 50.942 

 
51.281 

 
27.439 

 
28.410 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 780 
 

754 
 

476 
 

508 

Συνολικό κόστος 51.722 
 

52.035 
 

27.915 
 

28.918 

 

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

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 7.177 
 

6.886 
 

5.252 
 

5.257 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου (91) 
 

(718) 
 

(91) 
 

(691) 

Καθαρή υποχρέωση πωλημένων θυγατρικών 0 
 

(68) 
 

0 
 

0 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 780 
 

1.077 
 

476 
 

686 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 7.867 
 

7.177 
 

5.637 
 

5.252 

 
 
22. Λοιπές προβλέψεις 

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

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

  Λοιπές προβλέψεις 262 
 

262 
 

182 
 

182 

  Προβλέψεις επίδικων διαφορών 350 
 

350 
 

350 
 

350 

  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 2.174 
 

1.748 
 

546 
 

546 

Υπόλοιπο 2.786 
 

2.360 
 

1.078 
 

1.078 

 
 
23. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπού συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος 

1.580 
 

1.584 
 

1.051 
 

1.055 

Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 1.079 
 

17.633 
 

627 
 

16.306 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών 11.760 
 

1.937 
 

11.760 
 

1.937 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 559 
 

91 
 

16 
 

16 

Υπόλοιπο 14.978 
 

21.246 
 

13.454 
 

19.315 

 
Η Εταιρεία εντός της κλειόμενης χρήσεως προέβει στον διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών της προς ασφαλιστικούς οργανισμούς σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις. Για την εν λόγω ρύθμιση η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με πρόσθετα τέλη και 
προσαυξήσεις ποσού € 3.556 το οποίο εμφανίζεται στο κονδύλι “ Λοιπά λειτουργικά έξοδα” 
της κατάστασης συνολικών εσόδων. Το μακροπρόθεσμο μέρος της εν λόγω υποχρέωσης 
ανέρχεται σε € 11.760. 
 
 
24. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011  

Κατά την 
30/9/2012  

Κατά την 
31/12/2011 

Προμηθευτές 63.003 
 

59.425 
 

60.779 
 

48.837 

Γραμμάτια πληρωτέα 42.725 
 

25.561 
 

20.634 
 

4.531 

Επιταγές πληρωτέες 10.788 
 

9.202 
 

5.550 
 

5.282 

Προκαταβολές Πελατών 337 
 

360 
 

0 
 

0 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 14.447 
 

13.414 
 

9.017 
 

9.965 

Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις 

2.508 
 

1.723 
 

1.455 
 

1.148 

Μερίσματα πληρωτέα 149 
 

156 
 

149 
 

156 

Πιστωτές διάφοροι 16.445 
 

10.853 
 

10.522 
 

8.142 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 62 
 

254 
 

2 
 

49 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 13.871 
 

4.461 
 

10.316 
 

3.703 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 115 
 

58 
 

50 
 

50 

Υπόλοιπο 164.452 
 

125.466 
 

118.474 
 

81.862 
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Κατά την 30/9/2012 στα ανωτέρω υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 37.724 και € 21.065 αντίστοιχα. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Προμηθευτές 3.142 
 

2.871 

  Γραμμάτια πληρωτέα 20.850 
 

9.540 

  Επιταγές πληρωτέες 3.181 
 

2.213 

  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.639 
 

3.997 

  Πιστωτές διάφοροι 0 
 

0 

  Μισθοδοσία 3.912 
 

2.444 

Σύνολο 37.724 
 

21.065 

 
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς Προμηθευτές αφορά κατά € 1.408 αγωγές προμηθευτών και κατά            
€ 1.734 διαταγές πληρωμής. Σχετικά με τις υποχρεώσεις για τις οποίες υφίστανται διαταγές 
πληρωμής, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί σε συμφωνία αποπληρωμής με μέρος αυτών, 
ενώ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για συνολική συμφωνία. Όσον αφορά τις υφιστάμενες 
αγωγές, έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει 
εκδοθεί καμία απόφαση. Ωστόσο, η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
της Νομικής Υπηρεσίας, εκτιμά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται 
να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του 
Ομίλου.  
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

51 
 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 (2) 83 (2) 46 (10) 170 (2)

MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 87 (13) 36 (1) 449 (13)

DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0 43 (1) 92 (1)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 59 (3) 0

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 125 (10) 4 (18)

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 98 (1) 82 (1)

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 (2) 0

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 7 (6) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 (2) 674 (2) 210 (6) 768 (2)

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 218 (14) 310 (14) 0

AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 0 (6) 100 (9)

ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 8.019 (11) 1.096 (11)

SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 25 (15) 217 (6)

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0 0 0 0

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 11 (2) 162 (2)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 0 1 (2) 1.051 (6)

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.Π.Ι.Υ. 0 0 802 (12) 0

ΛΗΤΩ  Ε.Π.Ε. 0 0 0 (2) 0

ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 4 (7) 1 (7) 120 (7)

ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 0 371 (2) 0

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0 0 0 (2) 10 (2)

ΣΥΝΟΛΟ 31 1.066 10.163 4.321

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεδεμένα μέρη
Περιγραφή 

υποχρεώσεων

Απαιτήσεις 

από συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεμένα 

Έσοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

πωλήσεων

Έξοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

αγορών

25. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), 
καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του 
Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την περίοδο 1/1-30/9/2012 και την 30η Σεπτεμβρίου 2012, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 (14) 27 (2) 250 (5) 0

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 (2) 0 11 (2)

IΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 50 (3) 15 (2)

0 0 76 (4) 0

25 (3)

0 674 (2) 120 (4) 757 (2)

25 (3)

743 (3)

165 (2)

33 (2) 15 (2) 16 (2)

56 (3)

96 (2)

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8 (2) 4.501 (2) 0 5.252 (2)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57 (6) 800 (2) 0 1.337 (2)

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 7.032 (1) 1.033 (3) 17.977 (1)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 23 (2) 0

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45 (14) 313 456 (4) 0

7 (2)

123 (3)

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 27 (3) 0

EUROMEDICA FINANCE 0 0 98 (6) 11.005 (9)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 338 (4) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46 (2) 27 (2) 335 (2) 0

DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 370 (16) 549 (10) 0

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 16 0 12 (2)

0 0

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 (2) 1.540 (2) 525 (2) 0

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 580 (2) 0 595 (6)

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 353 (2) 55 (2) 1.392 (2) 0

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ0 0 17 (4) 0

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 0 5 (2)

23 (2) 27 (2) 977 (4) 0

179 (3) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1 (2) 0 2 (2)

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0 0 152 (2) 1

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 (2) 3 157 (2) 0

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 4 (2) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 2 (2) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 0 0 25 (3) 7 (2)

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 22 (3) 10 (6)

EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 (14) 0 228 (4) 0

ΖΩΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 56 (4) 0 (2)

EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2 (14) 0 58 (6) 0

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

31 (2)

3

Συνδεδεμένα Μέρη

EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή 

υποχρεώσεων

Έσοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

πωλήσεων

Έξοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

αγορών

Απαιτήσεις 

από συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεμένα 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

0

10 (3)

2 (2)

0 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0

(2)
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ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 18 (2) 0 52 (2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 19 (2) 0 40 (2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 57 (2) 0

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 2 (2) 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 60 (2) 104 (2) 438 (4) 0

154 (14) 

122 (2)

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 275 (4) 0

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 5.721 (17) 0

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 0 18 (3) 0

Δ.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 6 (5) 0

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

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 4 (14) 0 33 (16) 0

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 (2) 0 11 (6) 0

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 0 106 (4)

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 5 (6) 0

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8 (2) 0 39 (6) 0

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 61 (2) 0

EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 103 (2) 0

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 0 54 (2)

MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ ) 0 0 0 87 (13)

DORMED HELLAS (ΝΤΟΡΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0 0 59 (1)

57 (3)

2 (2)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 0 0 0 2 (2)

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 0 0 72 (1)

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 0

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0 0 0 0

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 7 (6) 0

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 218 (14) 301 (14) 0

AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 0 0 100 (9)

ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 0 731 (11) 0

SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 192 (6)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 0 0 150 (2)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 0 0 1.050 (6)

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.Π.Ι.Υ. 0 0 802 (12) 0

ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 0 90 (7)

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 10 (6)

ΣΥΝΟΛΟ 877 16.345 18.229 39.051

Περιγραφή 

απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεμένα 

Περιγραφή 

υποχρεώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνδεδεμένα Μέρη (συνέχεια)
Έσοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

πωλήσεων

Έξοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα

Περιγραφή 

αγορών

Απαιτήσεις 

από συνδεμένα 

πρόσωπα

0

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 00 (2)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0

(14)178
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

(1) Εμπορικές συναλλαγές υγειονομικού υλικού, ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων. 

(2) Εμπορικές συναλλαγές συναφείς με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 

(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής μερισμάτων.  

(4) Ποσά έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

(5) Χρηματικές διευκολύνσεις.  

(6) Λοιπές συναλλαγές.  

(7)  Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δημοσιεύσεων στον ημερήσιο τύπο. 

(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

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

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

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

(12) Έξοδα/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών μισθώσεων ιατρικών μηχανημάτων. 

(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων. 

(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων. 

(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισμικών προγραμμάτων. 

(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων 

 
Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του 
Ομίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-30/9/2012 ανήλθαν σε € 1.295 και € 1.295 
αντίστοιχα. Κατά την 30/9/2012 υφίστανται απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από 
Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 62 και € 62 αντίστοιχα 
καθώς και υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης και 
Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 13 και € 13 αντίστοιχα. 
 
 
26. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

26.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 30/9/2012 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 33.258 
(2011: € 29.582) και € 21.239 (2011: € 18.725) αντίστοιχα. Επίσης, κατά της Εταιρείας και 
του Ομίλου υφίστανται κατά την 30/9/2012 διαταγές πληρωμής προμηθευτών ποσού € 1.463 
και € 1.734 αντίστοιχα καθώς και αγωγές από προμηθευτές ποσού € 1.408 κατά της 
Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στη Διοίκηση του 
Ομίλου κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου, με εξαίρεση ποσό € 350 για το οποίο έχει 
σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη, και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές 
υποθέσεις. Επιπλέον, η νομική υπηρεσία του Ομίλου εκτιμά ότι η δικαστική έκβαση των 
ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και 
λειτουργία του Ομίλου.  
 

26.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις 

Κατά την 30/9/2012 ο Όμιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων 
τραπεζικών δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως εξοπλισμού που είχαν 
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 45.277 (2011: 44.301). 
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26.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 30/9/2012 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 
κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες 
έως και το έτος 2023. 
 
Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών 
μέσων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόμενης 
περιόδου ανήλθαν σε € 3.372 (1/1 - 30/9/2011: € 3.433). Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές 
ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων και μεταφορικών μέσων βάσει των υφιστάμενων 
κατά την 30/9/2012 συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης στον Όμιλο έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Περίοδος                 

1/1-30/9/2012 
  

Περίοδος                 
1/1-31/12/2011 

Μέχρι 1 έτος 3.903 
 

4.275 

Από 1 έως και 5 έτη 10.023 
 

11.011 

Πάνω από 5 έτη 5.841 
 

8.900 

 
19.768 

 
24.186 

 

26.4 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Για την προηγούμενη χρήση 2011 οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου καθώς και η Εταιρεία 
είχαν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994. Οι λοιπές ανέλεγκτες 
χρήσεις του Ομίλου είναι ίδιες με εκείνες που γνωστοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
 
27. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο ή την Εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012 

 

Κωνσταντίνος Ζαρακοβίτης Κοτρώτσιος Σπυρίδων 
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