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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 21η Μαρτίου 2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.euromedica.com.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον 
τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά 
οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο 
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
Απόστολος.Τερζόπουλος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΕUROMEDICA A.E. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Εταιρεία»), καθώς και τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, 
απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη 
αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και 
τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια 
του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.   
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την 
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης 
ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών 
καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 
και του Ομίλου  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
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Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε 
την προσοχή σας στα εξής: 
1. Στη Σημείωση 37.1 που παρατίθεται στο προσάρτημα επί των οικονομικών 

καταστάσεων, αναφέρεται ότι κατά εταιρειών του ομίλου έχουν εγερθεί αγωγές τρίτων 
συνολικού ποσού € 45.162 χιλ.  Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη 
στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

2. Στη Σημείωση 37.3 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, 
αναφέρεται ότι δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά τόσο η μητρική εταιρεία (για τη χρήση 
2006), όσο και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (για τις χρήσεις που αναφέρονται στη 
Σημείωση 37.3), με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν 

 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες  
οικονομικές καταστάσεις.         
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Γεώργιος Α. Μπατσούλης 
Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 5 

 

 
EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006 – 31.12.2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
   Κύριοι Μέτοχοι, 
 

  Σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις  του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.3229/2004  σας υποβάλλουμε για έγκριση τις καταρτισθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα Οικονομικές καταστάσεις, για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006, εκθέτοντας τα ακόλουθα: 

 
Α.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου  έχει ως εξής: 

 

EUROMEDICA -OMIΛΟΣ (ποσά σε χιλ.€) 
  2006 2005 % 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 158.029 134.761 17,27% 

EBIΤDA 25.149 18.650 34,85% 

ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤ 4.584 3.517 30,34% 

ΤΟΚΟΙ LEASING 936 816 14,71% 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.135 5.655 8,49% 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
LEASING 2.210 1.663 32,89% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 11.285 6.999 61,24% 
 

Οι πωλήσεις σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 158.029 χιλ.€ σημειώνοντας αύξηση κατά 17,27%, 
ενώ  τα EDITDA αποτελέσματα ανήλθαν σε 25.150 χιλ. € σημειώνοντας σημαντική αύξηση 34,85% εν 
σχέσει με το 2005. 
 
Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των κυριοτέρων  ενοποιούμενων εταιριών έχει ως εξής: 
(ποσά σε χιλ.€) 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
2006 

EBITDA 
2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

2006 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε 43.223 6.884 4.648

EUROPROCUREMENT AE 19.133 2.378 2.376
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε 11.950 2.922 742

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε 2.200 177 (53)

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε 1.974 978 857

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε 2.066 921 852

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 781 314 254

ΕUROMEDICA ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε 4.138 383 191

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 2.023 (62) (118)

EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε 1.221 124 66

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 946 361 145

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Α.Ε. 151 (901) (1480)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ 
ΑΕ 363 261 211

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2.404 554 479

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Α.Ε 155 100 91

 
Επισημαίνονται για το 2006 τα εξής: 
 

� Οι πολύ καλές επιδόσεις : 
1. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ η οποία σημείωσε αύξηση πωλήσεων 17% και 

EBITDA κερδών κατά 61% εν σχέση με το 2005. 
2. της EUROPROCUREMENT A.E, η οποία ασχολείται με την προμήθεια αναλωσίμων 

και προσθετικών υλικών του Ομίλου λειτούργησε για πρώτη φορά εντός του 2005. Η 
θυγατρική σημείωσε αύξηση εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και EBITDA κερδών εν 
σχέση με το 2005. 

3. της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ η οποία σημείωσε αύξηση πωλήσεων 33% και EBITDA κερδών 
κατά 46% εν σχέση με το 2005. 

4. της EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ η οποία σημείωσε αύξηση πωλήσεων 13% και 
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EBITDA κερδών κατά 49% εν σχέση με το 2005. 
 

 
Ανάλυση πωλήσεων 2006-2005: 
 

EUROMEDICA –OMIΛΟΣ (ποσά σε χιλ.€) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2006 % 2005 % 
Α.ΚΛΙΝΙΚΕΣ 126.097 79,79% 104.775 77,75%

Β.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 31.932 20,21% 29.986 22,25%

ΣΥΝΟΛΟ 158.029   134.761   
 

 
 
Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
  
Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
 

EUROMEDICA A.E. (ποσα σε χιλ.€) ΜΗΤΡΙΚΗ 

  2006 2005 % 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 84.301 75.010 12,39% 

EBITDA 11.162 8.646 29,10% 

ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤ 2.770 2.399 15,46% 

ΤΟΚΟΙ LEASING 402 442 -9,05% 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ 3.396 3.124 8,71% 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
LEASING 1.162 966 20,29% 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 3.432 1.715 100,12% 

 
Οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 12,4% ενώ τα EBITDA κέρδη αυξήθηκαν 29%, γεγονός που 
οφείλεται αφενός στην αύξηση των πωλήσεων και αφετέρου στην ορθολογική διαχείριση του κόστους, 
καθόσον τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 68.500 εκ € για το 2006 ενώ σημειώνοντας μια 
περιορισμένη αύξηση 10% αναλογικά μικρότερη της αύξησης των πωλήσεων. 
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Γ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006 – 
31.12.2006. 
 

Και τη χρονιά του 2006 παρείχαμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας περίθαλψης πανελλαδικά. Ο αριθμός νοσηλευομένων στις 
κλινικές του Ομίλου ανήλθε σε 51.972 ενώ 527.404 ασθενείς επισκέφτηκαν τα 
διαγνωστικά μας.  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας για το 2006 επικεντρώθηκε στην 
εξάπλωση του δικτύου των Διαγνωστικών κέντρων, με παρουσία πλέον σε 10 
νομούς της χώρας.  
Επίσης πραγματοποιήθηκε για τον Όμιλο 3ετές Επιχειρηματικό Πλάνο, το οποίο 
περιλαμβάνει προβλέψεις της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και νέες εξαγορές 
μονάδων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2009. 
Τα σημαντικά γεγονότα του 2006 συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Λειτούργησε η υπερσύγχρονη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο. 
Πρόκειται για  νεόκτιστη κλινική, σύμφωνα με το Νόμο 517/1991, με 
δυναμικότητα 133 κλινών και συνολικού προϋπολογισμού  22 εκατ. € περίπου. 

 Απόκτηση 40% στο πρότυπο κέντρο ερευνών και εφαρμογών Μοριακής 
Βιολογίας, Γενετικής και Βιοτεχνολογίας ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε 

 Απόκτηση 47% του διαγνωστικού κέντρου Αξονικός Τομογράφος Σερρών, το 
οποίο στεγάζεται σε κτίριο στο κέντρο των Σερρών, ιδιόκτητο κατά 50% και 
έχει ένα δίκτυο 200 συνεργαζόμενων γιατρών. Το διαγνωστικό διαθέτει 
αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο 1 tesla, έγχρωμο υπερηχογράφο 
triplex, μέτρηση οστικής πυκνότητας, ψηφιακό ακτινολογικό, μαστογράφο και 
ορθοπαντογράφο. 

 Απόκτηση 49% του διαγνωστικού κέντρου ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ-EUROMED. Το διαγνωστικό κέντρο διαθέτει άδεια λειτουργίας 
διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων & αξονικού τομογράφου, μοναδική 
άδεια λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής 
(σπινθηρογραφήματα καρδιάς-σώματος) στον Δήμο του Π. Φαλήρου και 
διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών (μικροβιολογικό). Το κέντρο 
πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 2007. 

 Λειτούργησε η Κεντρική Κλινική. Πρόκειται για την πρώην Μαιευτική κλινική 
Τατιάνα, η οποία ήταν πρόσφατα ανακαινισμένη και τώρα λειτουργεί ως Γενική 
Κλινική. Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 72 κλινών και το κόστος επένδυσης 
ανήλθε σε 1 εκατ. € περίπου. 

 
Δ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 Απόκτηση 90% της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συμφερόντων της οικογενείας Γιάννη Μπουτάρη. Η εταιρία 
λειτουργεί τον πρότυπο ξενώνα  La Moara, σε ιδιόκτητα ακίνητά της στον 
παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου Φλώρινας και εκμεταλλεύεται τον ξενώνα 
La Soare. Η συνολική δυναμικότητα των δύο ξενώνων ανέρχεται σήμερα σε 
40 κλίνες. Ήδη εκπονούνται μελέτες μετεξέλιξης του ξενώνα La Moara σε 
κέντρο Υγιεινής- Ευεξίας και Αποκατάστασης. 

 Απόκτηση 49% με προσύμφωνο του διαγνωστικού κέντρου Υγεία Μαγνητική 
Διάγνωση στην Πτολεμαίδα. Πρόκειται για πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο 
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που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα και διαθέτει μαγνητικό τομογράφο, ψηφιακό 
μαστογράφο, ψηφιακό ορθοπαντογράφο και μέτρηση οστικής πυκνότητας. 

 Σύσταση της εταιρίας Euromedica Ανατολικής Αττικής Α.Ε όπου η Euromedica 
συμμετέχει με 49%. Πρόκειται για διαγνωστικό κέντρο με πλήρες απεικονιστικό 
τμήμα (Μαγνητικό και Αξονικό τομογράφο, Ακτινολογικό, Μαστογράφο, 
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας), τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Μικροβιολογικό και 
Βιοχημικό τμήμα καθώς και Καρδιολογικό τμήμα. Η λειτουργία του αναμένεται 
μέσα στο 2007. 

 Η Διοίκηση της Εταιρίας για το 2007 σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη και 
επέκταση του δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων σε διάφορα σημεία της 
Ελλάδος. Επίσης έχει δοθεί έμφαση στη διείσδυση της EUROMEDICA στον 
τομέα της Θεραπευτικής Υγείας.  
Τέλος, στόχος είναι η ανάπτυξη του δικτύου της EUROMEDICA στις γειτονικές 
Βαλκανικές χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία και Σκόπια. 
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   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημείωση  1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005  1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2005 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ          
Πωλήσεις   158.029  134.761  84.301  75.010 
Μείον: Κόστος πωλήσεων   (124.323)  (109.111)  (68.571)  (62.202) 
Μικτό κέρδος   33.706  25.650  15.731  12.808 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 7  3.197  2.403  1.267  720 
   36.903  28.053  16.997  13.528 
          
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8  (17.721)  (14.578)  (10.052)  (7.862) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9  (1.082)  (606)  (563)  (153) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 10  (1.853)  (1.310)  (1.680)  (750) 
Λειτουργικά αποτελέσματα   16.247  11.560  4.702  4.764 
Κόστος χρηματοδότησης 11  (5.498)  (5.069)  (3.164)  (3.634) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών   10.750  6.491  1.537  1.130 
Έσοδα επενδύσεων 12  535  508  1.894  585 
Αποτελέσματα προ φόρων   11.285  6.999  3.432  1.715 
Φόρος εισοδήματος 13  (4.850)  (3.445)  (2.166)  (731) 
Αποτελέσματα μετά φόρων   6.435  3.554  1.266  983 
Δικαιώματα τρίτων   (2.280)  (752)  0  0 
Αποτελέσματα μετά φόρων που αναλογούν στον Όμιλο  4.155  2.802  1.266  983 
          
          
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)          
  Βασικά 14  0,14  0,09  0,04  0,03 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση  31/12/2006  31/12/2005  31/12/2006  31/12/2005 
Πάγιο ενεργητικό          
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15  186.610  160.638  64.032  63.793 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 16  2.186  1.669  1.451  1.129 
Υπεραξία (Goodwill) 17  39.806  36.766  24.537  24.537 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες   0  0  47.300  41.631 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 18  1.333  3.331  160  2.415 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 19  11.686  7.744  10.375  7.744 
Ακίνητα για επένδυση 20  310  345  0  0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 21  930  702  741  595 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13  959  959  0  275 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού   243.822  212.154  148.595  142.120 
          
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέματα 22  3.650  2.865  1.515  1.370 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23  80.032  65.560  48.442  37.244 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων χρήσης 24  2.911  75  2.908  75 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 25  9.159  6.977  3.301  3.540 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   95.751  75.475  56.166  42.229 
          
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   339.573  287.629  204.761  184.349 
          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 26  47.130  45.610  47.130  45.610 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 26  7.149  7.652  7.149  7.652 
Αποθεματικά κεφάλαια 27  9.312  7.566  8.925  7.301 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο   19.866  16.470  11.581  11.045 
Ίδιες μετοχές 28  (648)  (569)  0  (509) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων Ομίλου   82.809  76.728  74.785  71.098 
Δικαιώματα τρίτων   40.718  28.376  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   123.527  105.105  74.785  71.098 
          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Δάνεια 30  56.511  42.827  26.320  23.864 
Δικαιώματα εργαζομένων 31  3.378  2.722  1.226  1.050 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13  8.634  6.571  1.238  0 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 32  73  102  0  0 
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και 
έξοδα 33  136  0  25  0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 34  3.209  3.665  16.273  13.617 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   71.941  55.888  45.082  38.531 
          
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35  90.839  84.909  53.447  50.082 
Δάνεια 30  48.896  37.682  31.398  23.663 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις   4.370  4.046  48  974 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   144.105  126.637  84.893  74.719 
          
Σύνολο υποχρεώσεων   216.046  182.525  129.975  113.250 
          
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   339.573  287.629  204.761  184.349 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ           

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορές 
αναπρ/γής 

αξίας 
συμμετοχών 

& 
χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας 
επενδύσεων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
μετοχές 

Δικαιώματα 
τρίτων Σύνολο 

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

Κέρδος χρήσεως 2005 μετά από φόρους 0 0 0 177 0 0 2.625 0 752 3.554 

Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 (1.155) 0 (673) (1.828) 

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

Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 924 0 0 0 924 

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 (786) (786) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Π. 45.610 7.652 782 1.896 9.712 (4.825) 16.470 (569) 28.376 105.105 

Κέρδος χρήσεως 2006 μετά από φόρους 0 0 0 79 (0) 0 4.076 0 2.280 6.435 

Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 (604) 0 (425) (1.028) 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.520 (502) 0 0 0  (1.018) 0 0 0 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 (588) 0 (588) 

Πώληση ιδίων μετόχων 0 0 0 0 0 0 941 509 0 1.450 

Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 1.668 0 0 295 1.963 

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 10.191 10.191 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Π. 47.130 7.149 782 1.974 9.712 (3.157) 19.866 (648) 40.718 123.527 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ          

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 

αξίας 
συμμετοχών & 
χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας 
επενδύσεων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο 

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

Κέρδος  χρήσεως 2005 μετά από φόρους 0 0 0 49 0 0 934 0 983 

Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 (912) 0 (912) 

Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 924 107 0 1.030 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 45.610 7.652 782 1.631 9.712 (4.825) 11.045 (509) 71.098 

Κέρδος  χρήσεως 2006 μετά από φόρους 0 0 0 50 0 0 1.137 0 1.187 

Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 (604) 0 (604) 

Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 1.574 0 0 1.574 

Πώληση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 941 509 1.450 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.520 (502) 0 0 0 0 (1.018) 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 47.130 7.149 782 1.681 9.712 (3.251) 11.502 (0) 74.707 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-
31/12/2006  1/1-

31/12/2005  1/1-
31/12/2006  1/1-

31/12/2005 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:        
Κέρδη προ φόρων 11.285  6.999  3.432  1.715 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:        
Αποσβέσεις 8.345  7.317  4.558  4.090 
Προβλέψεις 735  367  541  97 
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 132  695  110  173 

Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες (185)  (226)  0  0 

Έσοδα συμμετοχών (36)  (15)  (1.598)  (595) 

Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζημιές) επενδύσεων (223)  (384)  (296)  (86) 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (29)  (29)  0  0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.493  4.180  3.164  2.865 
 25.515  18.905  9.911  8.258 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (597)  362  (145)  486 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.462)  (20.704)  (11.538)  (7.739) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (157)  (191)  (146)  (47) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.307  22.590  7.023  14.765 
(Μείον):        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.520)  (4.300)  (3.172)  (2.866) 
Καταβεβλημένοι φόροι (4.596)  (1.764)  (2.521)  (431) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.489  14.899  (588)  12.427 
        
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:        

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (7.344)  (8.863)  (6.950)  (7.516) 

Αγορά ιδίων μετοχών (131)  0  0  0 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (22.424)  (17.117)  (5.310)  (3.449) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 43  2.053  81  462 
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 1.497  970  1.450  905 
Έσοδα χρεογράφων 4  176  4  86 
Τόκοι εισπραχθέντες 18  33  4  1 
Μερίσματα εισπραχθέντα  0  15  1.598  595 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (28.336)  (22.733)  (9.123)  (8.916) 
        
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:        

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 26.064  4.266  11.610  (240) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) (2.506)  4.894  (1.469)  (503) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (998)  (1.412)  (669)  (800) 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. (531)  (390)  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 22.029  7.358  9.471  (1.544) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 2.182  (477)  (239)  1.968 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.977  7.453  3.540  1.573 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.159  6.977  3.301  3.540 
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Περιγραφή του Ομίλου 
Ο Όμιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και 

επιστημονικών κέντρων, εξοπλισμένων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην 

παροχή κάθε φύσεως ιατρικών υπηρεσιών.  

 

Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Ομίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της 

οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. 

 

Οι μετοχές της Μητρικής Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία συμμετέχει, άμεσα και έμμεσα, με ποσοστό 60,2 % στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Ερμού 2, Αθήνα).    
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1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
1.1 Γενικά 
Οι συνημμένες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-

31/12/2006 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση 

ορισμένες κατηγορίες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιμήθηκαν σε 

εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία μετάβασης (1/1/2004) στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε ως τεκμαρτό 

(ιστορικό) κόστος. Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της 

αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου.  

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2006 έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2006. 

 

 

1.2 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν έως και τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τα Λογιστικά Πρότυπα 

που προδιαγράφονταν από την Ελληνική Νομοθεσία έως και την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 3229/2004, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 3301/2004, οι ανώνυμες 

εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τις αρχές και 

κανόνες που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Π., για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η 

Ιανουαρίου 2005 και μετά. Συνεπώς, η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσε τις διατάξεις του 

Δ.Π.Χ.Π. 1 "Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης" 

με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004. Οι πρώτες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Π. ήταν αυτές 

της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. 

 

Οι λογιστικές αρχές που παρατίθενται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις και από το σύνολο των εταιρειών που 

περιλαμβάνονται σε αυτές. 
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1.3 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις της τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους 

σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο (Κ.Ν. 2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζουν οι εταιρείες σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων 

έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν 

με τα Δ.Π.Χ.Π..  

 

 

1.3 Χρήση εκτιμήσεων 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η Διοίκηση 

της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως, 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.  

 

 

1.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 (1/1-

31/12/2006) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21 Μαρτίου 

2007. 

 

 

1.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν 
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εκδώσει μία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών καθώς και τροποποιήσεων 

υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές 

περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοικήσεως της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση 

από την εφαρμογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια: 

  

Δ.Λ.Π. 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)  

Η εν λόγω τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Πιθανόν να επιβάλλει νέες 

προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράμματα 

συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν 

υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. 

Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει 

εφαρμογή στον Όμιλο. 

  

Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για 

προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)  

Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς από μια 

υψηλής πιθανότητας προβλεπόμενη ενδοομιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο 

προς αντιστάθμιση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η 

συναλλαγή είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό της εταιρίας, η οποία συμμετέχει 

στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή 

στον Όμιλο. 

  

Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν 

ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης 

χρηματοοικονομικών μέσων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη 

τροποποίηση δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηματοοικονομικών 

μέσων του, καθώς ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει άλλα χρηματοοικονομικά μέσα σε τρέχουσα 

αξία μέσω αποτελεσμάτων, εκτός από αυτά τα οποία κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς. 

 

Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης 

(ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)  
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Η τροποποίηση αυτή απαιτεί όπως οι εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από 

αυτές οι οποίες είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία 

τους, και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ: (α) του αναπόσβεστου 

υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης 

που απαιτείται να ρυθμίσει την δέσμευση κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

  

Δ.Π.Χ.Π. 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Δ.Π.Χ.Π. 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών 

Πόρων (ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2006)  

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες του Ομίλου.  

 
Δ.Π.Χ.Π. 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006) 

Οι διατάξεις του εν λόγω προτύπου δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και δεν θα επηρεάσει τις 

οικονομικές καταστάσεις του. 

  

Δ.Π.Χ.Π. 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική 

προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, 

Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2007)  

Το Δ.Π.Χ.Π. 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 

πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση 

ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από 

χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς 

(επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το Δ.Π.Χ.Π. 7 

αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32 

(Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις 

εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.. Η 

προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας 

επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όμιλος εκτίμησε την 

επίδραση του Δ.Π.Χ.Π. 7 και της προσαρμογής στο Δ.Λ.Π. 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας 

σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το 

Δ.Π.Χ.Π. 7 και την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 από την 1η Ιανουαρίου 2007.  
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Δ.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009)  

Το Δ.Π.Χ.Π. 8 απαιτεί όπως η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς 

τομείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαμβάνει γνώση η διοίκηση, προκειμένου να 

κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους και να εκτιμά την απόδοση. Η εφαρμογή του εν λόγω 

προτύπου εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τομέων 

δραστηριότητας βάσει του Δ.Λ.Π. 14."Πληροφόρηση κατά τομέα". 

 
Διερμηνεία 3 Δικαιώματα εκπομπής αερίων  

Η Διερμηνεία αυτή δεν υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. και στη συνέχεια αποσύρθηκε από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν επηρεάζει 

τις οικονομικές καταστάσεις του.  

 
Διερμηνεία 4 Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν 

χρηματοδοτική μίσθωση (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006) 

Η Διερμηνεία αυτή απαιτεί τον προσδιορισμό  του γεγονότος εάν μία επιχειρηματική 

συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να 

γίνεται εκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων: (α) εάν η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται 

από την χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και (β) εάν η συμφωνία δίνει στον μισθωτή το 

δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εν λόγω διερμηνεία δεν 

αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών 

συμφωνιών.  

 

Διερμηνεία 5 Δικαιώματα από Συμμετοχές σε Ταμεία Επαναφοράς, Απόσυρσης και 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)  

Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.  

 
Διερμηνεία 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή σε συγκεκριμένες 

αγορές-Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (ισχύει από 1η 

Δεκεμβρίου 2005)  

Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Διερμηνεία 7 Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του Δ.Λ.Π. 29- Αναφορές σε 

υπερπληθωριστικές οικονομίες (ισχύει από 1η Μαρτίου 2006) 

Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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Διερμηνεία 8 Πεδίο εφαρμογής Δ.Π.Χ.Π. 2 (ισχύει από 1η Μαΐου 2006) 

Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 
Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (ισχύει από 1η Ιουνίου 

2006) 

Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Διερμηνεία 10 Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2006)  

Η Διερμηνεία αυτή μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση 

που αναγνωριστεί ζημία απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή 

επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση ή μη εισηγμένους 

συμμετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση δεν μπορεί να 

αντιλογιστεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η εν λόγω 

Διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ε.Ε..  

 

Διερμηνεία 11 Δ.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιρειών ιδίου 

Ομίλου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 

1η Μαρτίου 2007)  

Η Διερμηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόμενο 

δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης ως 

αμοιβές που καθορίζονται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται με συμμετοχικούς 

τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να 

αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι μέτοχοι της εταιρείας 

παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο 

που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονομικές καταστάσεις, προγράμματα όπου 

οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας. 

Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

 
Διερμηνεία 12 Συμβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008)  

Η Διερμηνεία αυτή πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να 
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εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Δ.Π.Χ.Π. για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις 

παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ένα ασώματο περιουσιακό στοιχείο. Η εν λόγω 

Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από 

την Ε.Ε..  

 
 
1.6 Αναταξινομήσεις κονδυλίων  
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή 

και συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσεως. Τα σχετικά ποσά των εν λόγω 

ανακατατάξεων δεν είναι σημαντικά ώστε να απαιτείται γνωστοποίησή τους.  

 

 

2. Δομή του Ομίλου 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31ή 

Δεκεμβρίου 2006 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

της (o «Όµιλος ΕUROMEDICA»). 

 

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

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

ή τον ουσιαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. Οι 

οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία 

που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

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

πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν την αναλογία του Ομίλου επί των 

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

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

παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Ομίλου επί των ζηµιών της 

συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της επένδυσης, η 

λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω 
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ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 

συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

 

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

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

επίπεδο Ομίλου), απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Ο Όµιλος EUROMEDICA απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Μητρική Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

Ι.Θυγατρικές    

EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα 70,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. Θεσσαλονίκη 49,33% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

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

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ» Α.Ε. Βόλος 51,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. Θεσσαλονίκη 90,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Κοζάνη 50,14% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Λάρισα 50,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Αθήνα 71,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 74,14% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος 60,37% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 57,14% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

EURO PROCUREMENT A.E. Αθήνα 99,85% Εμπορία ιατρικών 
αναλωσίμων 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Βόλος 32,50% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. Αθήνα 100,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

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

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε Σέρρες 47,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

    

ΙΙ. Συγγενείς    

MEDTRONIX Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη 39,94% Εμπορία και service ιατρικών 
μηχανημάτων 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25,00% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
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Κατά τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω 

εταιρείες του Ομίλου ενοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2005, εκτός των θυγατρικών 

εταιρειών ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. και ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής 

ενσωμάτωσης από την 1/11/2006 και 1/12/2006 αντίστοιχα, καθώς και των συγγενών 

εταιρειών ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και MEDTRONIX Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

από την 1/11/2006 και 31/12/2006 αντίστοιχα. 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση οι συμμετοχές του Ομίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

μεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 

 

� Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. αυξήθηκε από 55,87 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2005, σε 

57,14 %. Η εν λόγω αύξηση επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA 

A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 1,27 % έναντι συνολικού τιμήματος € 700. 

� Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην θυγατρική εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. μειώθηκε από 76,22 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2005, σε 

74,14 %. Η εν λόγω μεταβολή πραγματοποιήθηκε λόγω αυξήσεως του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία ο Όμιλος συμμετείχε μέσω της θυγατρικής εταιρείας 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., η οποία απέκτησε επιπλέον ποσοστό            

9,04 % (6,33 % για τον Όμιλο), έναντι συνολικού τιμήματος € 470. Στην εν λόγω αύξηση 

δεν συμμετείχε η μητρική εταιρεία μα αποτέλεσμα το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της να 

μειωθεί από 25,20 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2005, σε 16,80 %. 

� Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην θυγατρική εταιρεία ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. αυξήθηκε από 48,70 %, όπου 

ανερχόταν κατά την 31/12/2005, σε 49,33 %. Η εν λόγω αύξηση επιτεύχθηκε μέσω της 

μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 0,63 % έναντι 

συνολικού τιμήματος € 100. 

� Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. αυξήθηκε από 51,00 %, όπου ανερχόταν κατά 

την 31/12/2005, σε 71,00 %. Η εν λόγω αύξηση επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας 

EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 20,00 % έναντι συνολικού τιμήματος              

€ 460. 
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� Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος απόκτησε το 100,00 % των 

εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε., η οποία 

έχει έδρα στην Ελλάδα (Αγίου Αλεξάνδρου 5, Παλαιό Φάληρο, Αττική) και 

δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω 

συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 

συνολικού τιμήματος € 433 (βλ. σχετικά και σημείωση 17). 

� Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος απόκτησε το 47,00 % των 

μετοχών της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., η οποία έχει έδρα στην 

Ελλάδα (Εθνικής Αντίστασης 10, Σέρρες) και δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής 

εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 1.610 (βλ. σχετικά και 

σημείωση 17). 

� Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος απόκτησε το 39,94 % των 

εταιρικών μεριδίων της εταιρείας MEDTRONIX Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Μ. Αννίνου 12, Θεσσαλονίκη) και 

δραστηριοποιείται στην εμπορία και το σέρβις ιατρικών μηχανημάτων. Η απόκτηση της εν 

λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρείας EURO PROCUREMENT 

A.E., η οποία απόκτησε το 40,00 % (39,94 % για τον Όμιλο) του συνόλου των εταιρικών 

μεριδίων της εν λόγω εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος € 1.180 (βλ. σχετικά και 

σημείωση 18). 

� Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος απόκτησε το 25,00 % των 

μετοχών της εταιρείας ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Τεχνολογικό 

Πάρκο Θέρμης, Θεσσαλονίκη) και δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η 

απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας 

EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 160 (βλ. σχετικά και σημείωση 18). 

Επίσης, ο Όμιλος έχει δεσμευθεί να διαθέσει επιπλέον ποσό € 150 για την απόκτηση 

επιπλέον 15,00 % ποσοστού συμμετοχής, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 

εν λόγω εταιρείας η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης χρήσης 

2007.  

� Κατά το τρίτο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως, ο Όμιλος απόκτησε τον έλεγχο (διοίκηση) 

της συγγενούς, έως και την 30/6/2006, εταιρείας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ 

Α.Ε., με αποτέλεσμα να καταστεί θυγατρική εταιρεία και οι οικονομικές καταστάσεις της να 

περιληφθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 1/7/2006 με 

τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 
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� Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως, ο Όμιλος απόκτησε τον έλεγχο 

(διοίκηση) της συγγενούς, έως και την 30/9/2006, εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., με αποτέλεσμα να καταστεί θυγατρική εταιρεία 

και οι οικονομικές καταστάσεις της να περιληφθούν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου από την 1/10/2006 με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 

� Εντός της κλειόμενης χρήσεως ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας του 

Ομίλου ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε.. Το οριστικό προϊόν αυτής ανήλθε σε ζημιές              

€ 75, οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

 
3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 
3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 

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

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

αναγνωρισμένων ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων. Οι εύλογες αυτές αξίες 

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

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

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

 

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

την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων 

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

λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.  

 

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

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

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

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

χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

 

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

σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 

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

αποτελέσματα χρήσης. 
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Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων          25-50 έτη  

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 12 έτη 

Μεταφορικά μέσα    10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  6-14 έτη 

 

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

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

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

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

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

 

3.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

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

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

επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό 

κόστος του λογισμικού.  

 

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων 

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

εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Λογισμικά προγράμματα 10 έτη 

 

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

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

την ημερομηνία κτήσεως. Η υπεραξία στις εξαγορές θυγατρικών συμπεριλαμβάνεται στις 

ασώματες ακινητοποιήσεις. Στο τέλος κάθε χρήσης, ο Όμιλος αξιολογεί εάν υπάρχει 

οποιαδήποτε ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, εκτελείται 

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

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

πρόβλεψη υποτίμησης.  

 

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

της υπεραξίας που σχετίζεται µε την εταιρεία που πωλήθηκε. 

 

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

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

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

Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

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

ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

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

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

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

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

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

ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 

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

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

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

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

περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

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

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

αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
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3.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε θυγατρικές εταιρείες λογίζονται με την μέθοδο της ολικής 

ενσωμάτωσης. Θυγατρικές εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. 

Έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Μητρική Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις 

αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές των 

θυγατρικών με σκοπό να έχει οφέλη από αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών 

εταιρειών, προκειμένου να ενσωματωθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου, συντάσσονται την ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές με αυτές της 

Μητρικής Εταιρείας. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά κέρδη ή ζημιές 

καθώς και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα απαλείφονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία 

αποκτάται ο έλεγχος από τον Όμιλο σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την 

ημερομηνία που ο έλεγχος μεταβιβάζεται εκτός Ομίλου. 

 
 
3.6 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες λογίζονται με την μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Συγγενείς εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και 

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

καταχωρούνται  στον ισολογισμό στο κόστος κτήσεως και αναπροσαρμόζονται μετέπειτα για 

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

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

Ομίλου στα αποτελέσματα της συγγενούς εταιρείας.  

 
 
3.7 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 

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

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

περίπτωση ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγής στα επιτόκια. Αυτές οι επενδύσεις 

συμπεριλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό. 

 

Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται με το κόστος αγοράς τους κατά την 

ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου ο Όμιλος δεσμεύεται 
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να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει τις 

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

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

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

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

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

για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων εταιρειών υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτες 

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

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

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

χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα–προς–πώληση πωλούνται ή απομειώνονται, 

οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ως κέρδη ή ζημίες από χρεόγραφα επενδύσεων. 

 

3.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

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

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

χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και για 

διοικητικούς σκοπούς.  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και 

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

προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στη 

δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 

 

 

3.9 Αποθέματα 

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

κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Καθαρή 

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

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

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

μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 
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3.10 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

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

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 

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

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος 

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

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

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταμειακών ροών, 

προεξοφλουµένων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

 

 

 

3.11 Διαθέσιμα 

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

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 

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

της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 

 

 

3.12 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 

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

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

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

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

προκύπτουν από τη μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

 

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

αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 
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ποσού.  

 

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

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 
 
3.14 Δάνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 

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

στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού 

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

αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου των δανείων. 

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

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

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

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

παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα 

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

προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσματα 

χρήσεως. 

 

Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. 

 

 

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

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 

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

κερδών του Ομίλου όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού 

νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
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Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 

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

ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

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

θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

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

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

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις 

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

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

του Ισολογισμού. 

 

 

3.17 Μερίσματα 

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

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

 

3.18 Δικαιώματα εργαζομένων 

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

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
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προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

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

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

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

του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 

που αναλύονται στην Σημείωση 31 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική 

μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα 

καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη 

παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους 

τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως 

ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 

και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια της περιόδου παροχής 

υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού 

κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου  εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν 

το 10 % της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για 

παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 

  

 

3.19 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα  
Το προσωπικό του Ομίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 

που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και 

ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος 

το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον 

Όμιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή 

των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν έχει καμία 

νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το 

πρόγραμμα.  

 

 

3.20 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο Όμιλος έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 
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αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε 

να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.   

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

 
3.21 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά  στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει  

εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με 

όλους τους προβλεπόμενους όρους.  

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν 

τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 

συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 

 
 
3.22 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

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

καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της 

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

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

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

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

επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
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προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Ο Όμιλος δεν 

χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 
 
3.23 Αναγνώριση εσόδων 

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

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

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

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

υπηρεσιών που προσφέρονται. 

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το 

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

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όμιλο. 

 

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

διανομής τους. 

 

 
 
3.24 Έξοδα 
3.24.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

 

3.24.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να 

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

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

εκμισθωτή. Το κόστος της χρηματοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο. 

 

3.24.3 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
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3.25 Κέρδη ανά μετοχή  
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το 

μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών της Μητρικής 

Εταιρείας που αποκτήθηκαν από τις εταιρείες του Ομίλου ως ίδιες μετοχές.  

 
 
3.26 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

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

επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός 

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

αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). 

 

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

επιστημονικών κέντρων εξοπλισμένων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην 

παροχή κάθε φύσεως ιατρικών υπηρεσιών.  

 

 
4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 

οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος 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.  

 

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.22, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του 

Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

� Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όμιλος έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με 
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συνέπεια. Ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της 

πελατειακής του βάσης συντελεί στην ύπαρξη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις 

απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική 

κατάσταση των πελατών του, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο 

τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός 

κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη 

επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το 

ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  

 

� Εύλογη αξία: Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις 

και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω 

της βραχυπρόθεσμης λήξεώς τους.   

 

� Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε 

συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και 

αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων, τη σχέση μεταξύ σταθερού και 

κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιστάθμιση των 

κινδύνων που απορρέουν από αυτές.  

 

� Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς 

έως και τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

και το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

 

� Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της 

διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων. Οι υπάρχουσες 

διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς 

ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

 

 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
Η διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 

προκειμένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με 

την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 
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στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο 

των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη 

των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά 

τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως: 

 

Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας 

Ο Όμιλος διενεργεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π. έλεγχο απομείωσης 

της αξίας της υπεραξίας που έχει προκύψει κατά την εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών των 

οποίων έχει αποκτήσει τον έλεγχο ή ουσιώδη επιρροή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Μέρος 

της διαδικασίας προσδιορισμού του ανακτήσιμου ποσού εκάστης επενδύσεως αποτελεί ο 

υπολογισμός της αξίας χρήσης των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες έχει 

κατανεμηθεί η σχετική υπεραξία. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης απαιτεί τη διενέργεια 

εκτιμήσεων των προβλεπόμενων (μελλοντικών) ταμειακών ροών της κάθε μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών καθώς και την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή 

προεξόφλησης αυτών στο παρόν. Περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη σημείωση 

17. 

 

 

 

 

 

6. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου  δραστηριοποιείται στον χώρο 

της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.  

 

6.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα  
6.1.1 Δεδομένα χρήσης 1/1-31/12/2006  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 177.029 (18.999) 158.029 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (143.322) 18.999 (124.323) 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 33.706 0 33.706 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.197 0 3.197 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (17.721) 0 (17.721) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.082) 0 (1.082) 
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Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.853) 0 (1.853) 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 16.247 0 16.247 
Κόστος χρηματοδότησης   (5.498) 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών   10.750 
Έσοδα επενδύσεων   535 
Αποτελέσματα προ φόρων   11.285 
Φόρος εισοδήματος   (4.850) 
Αποτελέσματα μετά φόρων   6.435 
    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων   
    Αποσβέσεις 8.345 0 8.345 
    
    

6.1.2 Δεδομένα χρήσης 1/1-31/12/2005  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 143.691 (8.930) 134.761 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (118.041) 8.930 (109.111) 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 25.650 0 25.650 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.403 0 2.403 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (14.578) 0 (14.578) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (606) 0 (606) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.310) 0 (1.310) 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 11.560 0 11.560 
Κόστος χρηματοδότησης   (5.069) 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών   6.491 
Έσοδα επενδύσεων   508 
Αποτελέσματα προ φόρων   6.999 
Φόρος εισοδήματος   (3.445) 
Αποτελέσματα μετά φόρων   3.554 
    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων   
    Αποσβέσεις 7.317 0 7.317 

 

 

 

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού  

6.2.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2006)  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 22.424 0 22.424 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.186 0 2.186 
    Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 186.610 0 186.610 
    Υπεραξία (Goodwill) 24.537 15.269 39.806 
    Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις 67.376 (51.446) 15.930 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 126.535 (31.495) 95.040 
    Σύνολο υποχρεώσεων (248.362) 32.317 (216.046) 
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 158.882 (35.355) 123.527 
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6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2005)  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 17.117 0 17.117 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.669 0 1.669 
    Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 160.638 0 160.638 
    Υπεραξία (Goodwill) 24.537 12.229 36.766 
    Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις 54.813 (43.737) 11.075 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 88.549 (11.068) 77.481 
    Σύνολο υποχρεώσεων (194.146) 11.621 (182.525) 
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 136.059 (30.955) 105.105 

 

 

7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2005  
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2005 
Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις 135  610  109  2 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.183  791  248  358 
Έσοδα από εκμίσθωση παγίων 996  422  509  95 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 243  84  61  76 
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων 29  29  0  0 
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 21  168  18  0 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 372  147  304  89 
Έσοδα από προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 218  153  18  100 

Υπόλοιπο 3.197  2.403  1.267  720 
 

 
 
 
 
8. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006  Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006  Κατά την 

31/12/2005 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.587  7.655  5.262  4.913 
Επεξεργασίες από τρίτους 108  15  30  4 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.217  782  254  305 
Έξοδα ενοικίων 545  601  370  423 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 200  304  147  150 
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Λοιπές παροχές τρίτων 777  712  304  206 
Έξοδα από φόρους και τέλη 1.220  1.112  811  764 
Έξοδα μεταφορών 40  101  0  74 
Έξοδα ταξειδίων 146  73  103  54 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 270  113  190  68 
Λοιπά έξοδα 2.017  1.012  1.930  353 
Έξοδα αποσβέσεων 2.014  1.626  456  411 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 581  473  194  136 

Υπόλοιπο 17.721  14.578  10.052  7.862 
 
 
9. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006  Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006  Κατά την 

31/12/2005 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 114  88  0  0 
Επεξεργασίες από τρίτους 0  2  0  2 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 178  175  223  142 
Έξοδα ενοικίων 107  92  0  0 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 5  39  0  0 
Λοιπές παροχές τρίτων 27  33  0  0 
Έξοδα από φόρους και τέλη 64  43  0  0 
Έξοδα μεταφορών 6  4  0  3 
Έξοδα ταξειδίων 14  10  0  2 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 67  67  0  3 
Λοιπά έξοδα 127  43  0  0 
Έξοδα αποσβέσεων 17  9  0  0 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 355  0  340  0 

Υπόλοιπο 1.082  606  563  153 
 
 
 
 
10. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2005  
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2005 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 321  12  286  7 
Δικαστικά έξοδα και προσαυξήσεις 1.180  0  1.180  0 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές 134  210  60  210 
Αμοιβές και έξοδα αποσπασμένου προσωπικού 1  0  0  0 
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Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 157  677  128  154 
Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 9  0  0  0 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων 0  114  0  94 
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 10  297  0  286 
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 41  0  25  0 

Υπόλοιπο 1.853  1.310  1.680  750 
 

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

  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 5.392  4.317  3.074  2.866 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 127  872  99  855 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 5.520  5.189  3.172  3.721 
        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 22  33  8  1 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0  86  0  86 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 22  120  8  87 
        
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (5.498)  (5.069)  (3.164)  (3.634) 
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12. Έσοδα επενδύσεων 
Τα έσοδα επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Έσοδα συμμετοχών 36  15  1.598  595 
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 192  226  0  0 
Κέρδη από πωλήσεις και αποτίμηση επενδύσεων 408  283  346  5 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 637  524  1.944  601 
        
Προβλέψεις απομείωσης αξίας επενδύσεων 95  16  49  16 
Έξοδα και ζημιές επενδύσεων 0  0  0  0 
Ζημιές από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 7  0  0  0 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 102  16  49  16 
        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 535  508  1.894  585 

 

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

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. και ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., οι οποίες ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έως και την 30/6/2006 και 30/9/2006 

αντίστοιχα. Ο Όμιλος απόκτησε τον έλεγχο των εν λόγω εταιρειών από την 1/7/2006 και 

1/10/2006 αντίστοιχα με συνέπεια, από τις εν λόγω ημερομηνίες, να ενσωματωθούν στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης.  

 

 

13. Φόροι εισοδήματος 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 3.224  2.781  608  558 
Φόροι προηγουμένων χρήσεων 1.416  631  987  0 
Αναβαλλόμενος φόρος 210  33  570  173 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως 4.850  3.445  2.166  731 
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 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 

        
Κέρδη προ φόρων 11.285  6.999  3.432  1.715 
            
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή 
της Εταιρείας (2006: 29 %, 2005: 32 %) 3.273  2.240  995  549 

Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία 
εισοδήματος 631  765  647  373 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε 
προηγούμενες χρήσεις 1.416  631  987  0 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας 
εισοδήματος (469)  (190)  (463)  (190) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως 4.850  3.445  2.166  731 

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 

χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, 

για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

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

ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.552  6.886  3.805  4.874 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (14.227)  (12.498)  (5.042)  (4.599) 
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό (7.675)  (5.612)  (1.238)  275 
        
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Υπόλοιπο έναρξης (5.612)  (4.754)  275  1.273 
Φόρος αποτελεσμάτων (210)  (16)  (570)  (156) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων (1.852)  (842)  (943)  (842) 
Υπόλοιπο τέλους (7.675)  (5.612)  (1.238)  275 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Κατά την 
31/12/2005   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)     

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2006 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (10.042)  140  (196)  (10.097) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (962)  (395)  (349)  (1.706) 

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.136)  396  (566)  (1.306) 

 (12.140)  141  (1.110)  (13.109) 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 1.541  (467)  32  1.106 

Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 1.200  71  231  1.501 

Προσαρμογή αξίας επενδύσεων 2.577  (374)  (1.068)  1.134 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 770  74  63  908 

Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε 
επόμενες χρήσεις 415  344  0  759 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 26  0  0  26 

 6.528  (352)  (742)  5.434 

        
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στον 
Ισολογισμό (5.612)  (210)  (1.853)  (7.675) 

        
Εμφάνιση στον Ισολογισμό        
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 959      959 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (6.571)      (8.634) 

 (5.612)      (7.675) 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2005   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)    

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2006 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (3.904)  (19)  0  (3.923) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (695)  (425)  0  (1.119) 

 (4.599)  (444)  0  (5.042) 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 204  379  0  583 

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 957  (174)  0  783 
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Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 800  23  0  823 

Προσαρμογή αξίας επενδύσεων 2.577  (374)  (943)  1.260 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 336  20  0  356 

 4.874  (126)  (943)  3.805 

        
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στον 
Ισολογισμό 275  (570)  (943)  (1.238) 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της 
Εταιρείας 4.155  2.802  1.266  983 

        
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 30.406.355  30.406.355  30.406.355  30.406.355 
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 328.096  304.770  170.842  228.110 
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία 30.078.259  30.101.585  30.235.513  30.178.245 

        
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) 0,14  0,09  0,04  0,03 

 

 

15. 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 31/12/2005 44.744 71.604 57.709 894 11.937 8.612 195.499 
Προσθήκες χρήσεως 2006 115 17.626 7.798 211 2.668 0 28.419 
Εκποιήσεις χρήσεως 2006 16 0 468 0 204 6.741 7.430 
Ενσωμάτωση νέων 
θυγατρικών 2.195 5.327 7.942 21 1.236 122 16.842 

Σύνολο κατά την 
31/12/2006 47.037 94.557 72.980 1.127 15.636 1.992 233.330 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2005 0 6.210 22.666 470 5.515 0 34.861 
Προσθήκες χρήσεως 2006 0 2.251 4.845 88 943 0 8.127 
Εκποιήσεις χρήσεως 2006 0 0 428 (0) 109 0 537 
Ενσωμάτωση νέων 
θυγατρικών 0 476 3162 12 619 0 4.269 

Σύνολο κατά την 
31/12/2006 0 8.937 30.245 569 6.968 0 46.720 
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Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2005 44.744 65.394 35.042 425 6.422 8.612 160.638 
Κατά την 31/12/2006 47.037 85.620 42.736 557 8.668 1.992 186.610 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά € 6.314 (2005: € 5.712) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, 

κατά € 2.014 (2005: € 1.588) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 17 (2005: €9) τα 

έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. 

 

 

Αποσβέσεις αξίας € 2.210 (2005: € 1.633) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 22.290 

(2005: € 19.139). 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού     

€ 49.361 για την εταιρεία και € 68.770 για τον Όμιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών 

υποχρεώσεων.  

 

 

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

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Λογισμικά 
προγράμματα 

Παραχωρήσεις 
και 

Δικαιώματα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης    
Κατά την 31/12/2005 2.032 54 2.085 
Προσθήκες χρήσεως 2006 770 0 770 
Εκποιήσεις χρήσεως 2006 50 0 50 
Ενσωμάτωση νέων 
θυγατρικών 30 0 30 

Σύνολο κατά την 31/12/2006 2.781 54 2.834 
    
Σωρευμένες αποσβέσεις    
Κατά την 31/12/2005 414 3 416 
Προσθήκες χρήσεως 2006 213 5 218 
Εκποιήσεις χρήσεως 2006 0 0 0 
Ενσωμάτωση νέων 
θυγατρικών 14 0 14 

Σύνολο κατά την 31/12/2006 640 8 648 
    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 31/12/2005 1.618 51 1.669 
Κατά την 31/12/2006 2.141 46 2.186 
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17. Υπεραξία (Goodwill) 
Η κίνηση της υπεραξίας κατά τη χρήση 2006 έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2005 
 Προσθήκες / 

(Μειώσεις)  Ζημιές 
απομείωσης  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2006 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ  1.073  372  0  1.445 

EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  729  0  0  729 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.  2.608  0  0  2.608 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.  337  0  0  337 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  109  0  0  109 

EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.  275  0  0  275 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε.  65  356  0  421 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Ε.  15  0  0  15 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  7.008  377  0  7.385 

EURO PROCUREMENT A.E.  10  0  0  10 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε.  0  515  0  515 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.  0  1.420  0  1.420 

Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών  24.537  0  0  24.537 

  36.766  3.040  0  39.806 

 

Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη χρήση απόκτησε τον έλεγχο δύο νέων θυγατρικών εταιρειών: 

της εταιρείας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. και ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.. Το διαγνωστικό κέντρο που εκμεταλλεύεται η εξαγοραζόμενη εταιρεία 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της Νότιας 

Αττικής και διαθέτει άδεια λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων και αξονικού 

τομογράφου, μοναδική άδεια λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής 

(σπινθηρογραφήματα καρδιάς-σώματος) και διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών 

(μικροβιολογικό). Το διαγνωστικό κέντρο που εκμεταλλεύεται η εξαγοραζόμενη εταιρεία 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Ν.Σερρών  

και διαθέτει άδεια λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου όλων των απεικονιστικών 

εξετάσεων συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού και αξονικού τομογράφου. 

 

Τα επιμέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από τις εν λόγω εξαγορές προσδιορίσθηκαν 

βάσει των λογιστικών αξιών των ισολογισμών των εξαγορασθέντων εταιρειών και είναι 

προσωρινά. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγορασθέντων εταιρειών, ο 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

 51 

επιμερισμός του τιμήματος εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 3 "Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων" και ο συνεπακόλουθος οριστικός προσδιορισμός της σχετικής υπεραξίας 

πρόκειται να ολοκληρωθούν μεταγενέστερα, καθώς ο Όμιλος έκανε χρήση της δυνατότητας 

που παρέχεται από το ως άνω Πρότυπο ως προς την οριστικοποίηση των ανωτέρω μεγεθών 

εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εξαγοράς. 

 

Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 

υπεραξία για τον Όμιλο την 1/11/2006, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε., έχουν ως ακολούθως: 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 35 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 41 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 33 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 119 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 81 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 30 

Σύνολο υποχρεώσεων 201 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (82) 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 433 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (100,0 %) (82) 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 515 
 

Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 

υπεραξία για τον Όμιλο την 1/12/2006, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 501 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 525 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 1 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.027 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
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Δικαιώματα εργαζομένων 6 
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 9 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 405 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 113 

Σύνολο υποχρεώσεων 624 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 403 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.610 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (47,0 %) 190 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 1.420 
 

 

Κατά την 31/12/2006 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης των υπολοίπων της οριστικής 

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

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

διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36. Το ανακτήσιμο ποσό (η αξία χρήσης εκάστης υφιστάμενης 

θυγατρικής κατά την εν λόγω ημερομηνία) ήταν υψηλότερο του προσαρμοσμένου λογιστικού 

υπολοίπου της υπεραξίας και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων εκάστης μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

Το ανακτήσιμο ποσό της κάθε θυγατρικής εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισμού της 

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

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

προβλεπόμενες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν ανήλθε από 8,8-11,7 % (2005: 

8,3-10,4 %) και οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου 

προσδιορίσθηκαν με ρυθμό ανάπτυξης 3,0 % (2005: 3,0 %), δηλαδή με τον εκτιμώμενο μέσο 

ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου υγείας στην Ελλάδα.  

 

 

 

 

Βασικές παραδοχές υιοθετούμενες για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των 
παραπάνω ελέγχων απομείωσης κατά την 31/12/2006 και 31/12/2005: 
 

Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους: η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν τα μικτά 
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περιθώρια κέρδους είναι τα μικτά περιθώρια κέρδους που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

αμέσως προηγούμενη πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα μικτά περιθώρια 

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

των τρεχουσών συνθηκών.  

 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων 

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

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

διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς.   

 

Επιτόκια ομολόγων: λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως 

Ελληνικού Δημοσίου στην αρχή της προβλεπόμενης πενταετίας. 
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18. Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αντιπροσωπεύουν, ποσοστό συμμετοχής 25,00 % στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τμήματος            

€ 160, καθώς επίσης και ποσοστό συμμετοχής 39,94 % στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας 

MEDTRONIX Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, η οποία 

αποκτήθηκε έναντι συνολικού τμήματος € 1.180. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

καταχωρούνται στον ισολογισμό στο κόστος κτήσεως και αναπροσαρμόζονται μετέπειτα για 

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

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

Ομίλου στα αποτελέσματα των συγγενών εταιρειών.  Η ανάλυση των συμμετοχών σε 

συγγενείς εταιρείες έχει ως ακολούθως: 

 

Συγγενείς εταιρείες Ποσοστό 
συμμετοχής  Λογιστικό 

υπόλοιπο  
Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 
 Χώρα 

ίδρυσης  Κύρια δραστηριότητα 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε 25,00%  160  477  Ελλάδα  Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

MEDTRONIX Ε.Π.Ε. 39,94%  1.173  140  Ελλάδα  Εμπορία και service ιατρικών 
μηχανημάτων 

 

Ο Όμιλος κατά την 1/11/2006 απόκτησε το 25,00 % των μετοχών της εταιρείας 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία αποτελεί το πρώτο κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει 

ολοκληρωμένη μονάδα ανάλυσης γενετικού υλικού, παρέχοντας υπηρεσίες στον προγενετικό 

έλεγχο, τον προσδιορισμό γενετικών νοσημάτων αλλά και λοιμωδών νοσημάτων με 

σύγχρονες γενετικές μοριακές και βιοχημικές μεθόδους. Συνεργάζεται με ομάδα 

διακεκριμένων επιστημόνων, καθηγητών ιατρών του Α.Π.Θ. και του εξωτερικού. Ο Όμιλος 

έχει δεσμευθεί για την απόκτηση, εντός της επόμενης χρήσεως 2007, επιπλέον ποσοστού 

15,00 % στην εν λόγω εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος € 150.  

 

Επίσης, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EURO PROCUREMENT A.E. κατά την 31/12/2006 

απόκτησε το 40,00 % (39,94 % για τον Όμιλο) των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας 

MEDTRONIX Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Σκοπός της εν 

λόγω εξαγοράς είναι η δημιουργία συνεργιών στο σέρβις των ιατρικών μηχανημάτων, καθώς 

και η εξοικονόμηση του κόστους αγοράς των ιατρικών αναλωσίμων του Ομίλου. 
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19. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αντιπροσωπεύουν συμμετοχές στις ακόλουθες εταιρείες:   

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2006  Κατά την 31/12/2005 

  Λογιστική αξία  Ποσοστό 
συμμετοχής  Λογιστική αξία  Ποσοστό 

συμμετοχής 
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7.877  6,39%  4.933  6,39% 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΕ 15  1,00%  15  1,00% 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  114  90,00%  0  0,00% 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 2.101  6,00%  2.101  6,00% 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΕ 1.579  6,01%  696  5,00% 

Υπόλοιπο 11.686      7.744    

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2006  Κατά την 31/12/2005 

  Λογιστική αξία  Ποσοστό 
συμμετοχής  Λογιστική αξία  Ποσοστό 

συμμετοχής 
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7.449  6,39%  4.933  6,39% 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΕ 15  1,00%  15  1,00% 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  114  90,00%  0  0,00% 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 2.101  6,00%  2.101  6,00% 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΕ 696  5,00%  696  5,00% 

Υπόλοιπο 10.375      7.744    

 

Ο Όμιλος, μέσω της Μητρικής Εταιρείας, την 1/11/2006 προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς 

του 90,00 % των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Νυμφαίο Φλώρινας και εκμεταλλεύεται τον 

τουριστικό ξενώνα "La Moara" σε ιδιόκτητο ακίνητο της καθώς και τον τουριστικό ξενώνα "La 

Soara" σε μισθωμένο ακίνητό. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς θα ανέλθει σε € 1.050 και η 

οριστική μεταβίβαση μετοχών εκτιμάται ότι θα έχει πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης 

χρήσεως 2007. Μέσω αυτής της εξαγοράς, ο Όμιλος θέλει να επεκτείνει την δραστηριότητά 

του στον τομέα του τουρισμού υγείας και του θεραπευτικού τουρισμού και σκοπεύει να 

δημιουργήσει κέντρο υγιεινής, ευεξίας, spa center, κέντρο αποκατάστασης και εναλλακτικών 

θεραπειών σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και υψηλού τουριστικού 

ενδιαφέροντος. Ο ξενώνας "La Moara", σύμφωνα με τα σχέδια του Ομίλου, θα επεκταθεί και 

θα προσαρμοσθεί στον παραπάνω επιχειρηματικό σχεδιασμό εντός της επόμενης χρήσεως 

2007.  

 

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

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

στην αξία κτήσεώς τους, απομειούμενη, στο βαθμό που συντρέχουν οι σχετικές 
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προϋποθέσεις, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου εντός της οποίας 

συντελείται η απομείωση. 

 

 

20. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ιδιόκτητο ακίνητο της θυγατρικής εταιρείας 

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

Όπως προαναφέρθηκε οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες 

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

τους η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων.  

 

Η κίνηση των ακινήτων για επένδυση εντός της χρήσεως έχει ως ακολούθως: 

 

 Επενδύσεις 
σε ακίνητα 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης  

Σύνολο κατά την 31/12/2004 345 

Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2005  0 

Αποτίμηση στην εύλογη αξία  0 

Σύνολο κατά την 31/12/2005 345 

Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2006  0 

Αποτίμηση στην εύλογη αξία  (35) 

Σύνολο κατά την 31/12/2006 310 

 

Τα έσοδα από την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου κατά τη χρήση 1/1-31/12/2006 ανήλθαν 

σε € 43 (2005: € 45). 

 

 

21. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, αντιπροσωπεύουν 

δοσμένες εγγυήσεις, ύψους € 930. 
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22. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Εμπορεύματα 0  0  0  0 
Πρώτ.& βοηθ.ύλες, Αναλ. υλικά, Ανταλλ.& είδη Συσκ. 3.648  1.865  1.515  1.370 
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 2  999  0  0 
Σύνολο 3.650  2.865  1.515  1.370 

 

 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Πελάτες 61.667  48.292  35.494  26.508 
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 347  242  332  236 
Επιταγές εισπρακτέες 2.063  69  127  37 
Επιταγές σε καθυστέρηση 12  1.239  0  0 
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 68  402  2.332  869 
Βραχ. απαιτ. κατά λοιπού συμμετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχ. 5.314  3.517  6.036  3.517 

Μακρ. απαιτ. εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 65  0  0  0 
Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 704  668  615  597 
Χρεώστες διάφοροι 6.564  9.244  1.823  4.170 
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 3.037  1.278  62  193 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.240  1.134  750  722 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.431  3.510  3.709  2.897 
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 52  0  0  0 
 85.564  69.595  51.282  39.744 
Μειόν: Προβλέψεις (5.533)  (4.035)  (2.840)  (2.500) 

Υπόλοιπο 80.032  65.560  48.442  37.244 
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

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

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

πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 
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24. Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης 
Οι επενδύσεις σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:   

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
ΙΑΣΩ Α.Ε.  2.814  0  2.814  0 
Μερίδια Α/Κ εσωτερικού 97  75  94  75 

Υπόλοιπο 2.911  75  2.908  75 
 

 

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

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
  Ταμείο 620  988  234  503 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 8.539  5.989  3.067  3.037 

Υπόλοιπο 9.159  6.977  3.301  3.540 
 
 
26. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής Εταιρείας αποτελείται από  30.406.355 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,55 εκάστη.  

 

Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.520 με 

κεφαλαιοποίηση: (α) ποσού € 1.018, από το λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων "Υπόλοιπο 

κερδών εις νέο", το οποίο αφορούσε διαφορά υπεραξίας που είχε προκύψει από την 

φορολογική αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και (β) ποσού € 502, από το λογαριασμό των ιδίων 

κεφαλαίων "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Η σχετική αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας έγινε με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

της από € 1,50 σε € 1,55 και εγκρίθηκε με την από 20/12/2006 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 
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Επίσης, με την από 17/3/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας αποφασίσθηκε η ανάκληση της από 28/6/2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

ποσό των € 10.135, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 6.765.968 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,50 εκάστη. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά την 31/12/2006, το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανερχόταν σε € 47.130, αποτελούμενο από διηρημένο σε 30.406.355 άϋλες 

κοινές ονομαστικές μετοχές  ονομαστικής αξίας € 1,55 εκάστη. 

 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2006, οι μέτοχοι με 

ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 2,0 % επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

ήταν οι ακόλουθοι: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2006 

AXON HOLDINGS S.A. 15.015.553  49,38% 
SONAK A.E.B.E. 5.136.340  16,89% 
AXON DEVELOPMENT A.E. 1.646.745  5,42% 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 1.257.900  4,14% 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 1.050.909  3,46% 
ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 6.298.908  20,72% 

ΣΥΝΟΛΟ 30.406.355  100,00% 
 

 
27. Αποθεματικά κεφάλαια 

Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
  Τακτικό αποθεματικό 1.974  1.896  1.681  1.631 
  Έκτακτα αποθεματικά 1.086  935  1.124  1.124 
  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 158  296  121  121 
  Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας 
έσοδα 397  410  397  397 

  Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό 
τρόπο 240  240  240  240 

  Αποθεματικά από υπεραξία πωλήσεως μετοχών 7.832  7.832  7.832  7.832 
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  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και 
χρεογρ. 782  782  782  782 

  Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας επενδύσεων (3.157)  (4.825)  (3.251)  (4.825) 
Υπόλοιπο 9.312  7.566  8.925  7.301 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού 

αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από 

φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, μέχρι το ύψος του αποθεματικού να φθάσει το 1/3 του 

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

Εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 

 

Το «αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας επενδύσεων» αφορά αποθεματικό που έχει 

σχηματισθεί από την αποτίμηση των επενδύσεων κατεχόμενων προς πώληση στην εύλογη 

αξία τους.   

 

Τα υπόλοιπα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

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

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

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

σωρευθεί κατά τη διανομή των αποθεματικών αυτών, υπολογιζόμενη, κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2006 σε € 3.043, θα αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή τους. 

 

 

28. Ίδιες μετοχές 
Η Μητρική Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση πώλησε το σύνολο των 228.110 ιδίων 

μετοχών που κατείχε κατά την 31/12/2005, τις οποίες είχε αποκτήσει με συνολική αξία 

κτήσεως € 509, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.450. Το καθαρό κέρδος που προέκυψε,                 

€ 941, καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου (Εταιρείας). 

 

Ο Όμιλος κατά την 31/12/2006 κατείχε 210.772 ίδιες μετοχές (μετοχές της μητρικής 

Εταιρείας), οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος € 648 και εμφανίζονται στον 

ενοποιημένο ισολογισμό της 31/12/2006 αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 
 
29. Μερίσματα 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι 

υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα  το μεγαλύτερο ποσό εκ του ποσού 

που αντιστοιχεί στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο 

τακτικού αποθεματικού, και του ποσού που αντιστοιχεί στο 6% του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου των μετόχων της 

εταιρείας.  

 

Την 21η Μαρτίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή 

μερίσματος συνολικού ύψους € 912 ( € 0,03 ανά μετοχή).). Η εν λόγω πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας.  

 
 
30. Δάνεια 
Τα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε 

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

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

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

χρηματοδότη, ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 Κατά την 31/12/2006  Κατά την 31/12/2005 

Τράπεζα Βραχ/σμες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σμες 
υποχρεώσεις  Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 2.232 11.061  2.107 13.128 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.826 2.283  1.000 1.582 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.497 26.141  7.571 14.707 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 50 0  0 455 
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.894 1.983  10.702 682 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  0 341 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.900 2.479  1.438 705 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 1.435 0  1.421 0 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.197 0  300 0 
ABC 0 0  5.483 0 
ASPIS BANK 39 220  0 0 
NOVA BANK 1.512 1.983  505 0 
EΘΝΙΚΗ FACTORING 7.690 0  0 0 
PROBANK 14 0  0 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 182 0  0 0 
NOVA FACTORING 1.304 0  1.084 0 
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OMEGA BANK 1.000 0  0 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.600 0  0 0 
ERGASIAS 6 0  0 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση 2.267 0  1.855 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 5.252 10.361  4.216 11.227 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 48.896 56.511  37.682 42.827 

 

Κατά την 5/6/2006 η Μητρική Εταιρεία του Ομίλου προχώρησε στην έκδοση κοινού 

ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 21.500 με αρχικούς ομολογιούχους τις 

τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., NOVA BANK A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 

και η αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου. Το 

καθαρό προϊόν από την έκδοση των 430.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής 

αξίας € 50,00 εκάστη, μείον τα σχετικά έξοδα της εκδόσεως € 194, ανήλθε σε € 21.306. Το 

επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο συνδεδεμένο με το euribor διάρκειας έξι μηνών. Η 

αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου συμφωνήθηκε να γίνει σε δέκα εξαμηνιαίες 

τμηματικές καταβολές ποσού € 2.150 εκάστη, η πρώτη εκ των οποίων θα διενεργηθεί είκοσι 

τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία εκδόσεως του δανείου. Προς εξασφάλιση του εν λόγω 

δανείου εγγράφθηκαν υποθήκες επί ακινήτων του Ομίλου συνολικού ποσού € 24.000 και 

ενεχυριάστηκαν 1.405.177 μετοχές της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε..  

 

Κατά την 28/3/2006 η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 

προχώρησε στην έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού                   

€ 13.000 με αρχικό ομολογιούχο την τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. 

Σκοπός του δανείου ήταν η ανέγερση και ο εξοπλισμός της ιδιόκτητης κλινικής που 

εκμεταλλεύεται η εταιρεία στη Ρόδο. Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των 24.000 κοινών 

ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 500,00 εκάστη, μείον τα σχετικά έξοδα της 

εκδόσεως € 108, ανήλθε σε € 12.892. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο είναι 

κυμαινόμενο συνδεδεμένο με το euribor διάρκειας έξι μηνών. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου 

του δανείου συμφωνήθηκε να γίνει σε είκοσι επτά ισόποσες εξαμηνιαίες τμηματικές 

καταβολές, η πρώτη εκ των οποίων θα διενεργηθεί είκοσι τέσσερις μήνες μετά την 

ημερομηνία εκδόσεως του δανείου. Προς εξασφάλιση του εν λόγω δανείου εγγράφθηκαν 

υποθήκες επί του ιδιόκτητου ακινήτου της κλινικής της θυγατρικής εταιρείας συνολικού 
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ποσού € 12.000 και ενεχυριάστηκαν οι 169.045 μετοχές της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας 

που κατείχε η Μητρική Εταιρεία του Ομίλου.  

 

Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων 

του και επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.  

 

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν τη μίσθωση μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού και αναλύονται ως ακολούθως:  

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

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Μέχρι 1 έτος 5.969  4.960  2.934  2.979 
Από 2 έως και 5 έτη 11.018  12.297  3.433  5.206 
Πάνω από 5 έτη 282  7  182  7 
 17.269  17.264  6.550  8.192 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.656)  (1.819)  (532)  (705) 

 15.613  15.444  6.018  7.487 
        
        
        
Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:     
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Μέχρι 1 έτος 5.252  4.216  2.686  2.632 
Από 2 έως και 5 έτη 10.088  11.221  3.154  4.849 
Πάνω από 5 έτη 273  7  178  7 
 15.613  15.444  6.018  7.487 

 

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

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

μισθωμάτων. 

 
 
31. Δικαιώματα Εργαζομένων 

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

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

καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί 

δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
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προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής 

του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως 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 

Άτομα: Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Μισθωτοί 1.712  1.378  774  713 
Ημερομίσθιοι 43  86  20  28 
Σύνολο 1.755  1.477  794  763 
        
Ανάλυση κόστους εργαζομένων:        
Έξοδα μισθοδοσίας 38.580  31.948  17.672  16.563 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 581  564  194  228 
Συνολικό κόστος 39.161  15.683  17.866  8.095 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 2.943  2.372  1.050  984 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (235)  (141)  (69)  (76) 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της 
χρήσεως 670  492  245  142 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 3.378  2.722   1.226  1.050 

 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό 

της που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η 

οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά 

οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2006 έχουν 

ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Παρούσα αξία υποχρέωσης 3.828  3.596  1.369  1.255 
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) (450)  (874)  (143)  (205) 
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 3.378  2.722   1.226  1.050 
        
Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα αποτελέσματα χρήσεως:       
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Κόστος υπηρεσίας 425  315  134  109 
Χρηματοοικονομικό κόστος 135  129  47  48 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 59  59  12  9 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 51  (11)  51  (24) 
Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως 670  492   245  142 
        
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:     
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 2.943  2.372  1.050  984 
Κόστος υπηρεσίας 422  315  134  109 
Χρηματοοικονομικό κόστος 135  129  47  48 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 62  59  12  9 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (235)  (141)  (69)  (76) 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 51  (11)  51  (24) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 3.378  2.722   1.226  1.050 

 
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:        
Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης Μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος 
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισμού 2,0%       

Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π. 3,0%       
Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση 6,0%       
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1%       
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20 Μηδέν       

 
Το κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται κυρίως με παροχές που πληρώθηκαν σε 

υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν ήταν αναμενόμενο στα 

πλαίσια του υφιστάμενου προγράμματος συνταξιοδοτήσεως και συνεπώς οι καταβολές των 

επιπλέων παροχών λογίσθηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. Η πρόσθετη 

συνταξιοδοτική χρέωση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 ανήλθε σε € 51 

(2005: € (11)). 

 
 
32. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων -

κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό επιχορήγησης που 

μεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ανήλθε σε € 29 (2005: € 29). 

Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, ισχύουν 

ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων μηχανημάτων και ως 

προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας. Κατά τους 

διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς. 
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33. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 

Οι προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για 

την κάλυψη μελλοντικών εξόδων και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ομίλου, κατά το ποσό των € 111, και το πέρας της εκκαθάρισης 

της θυγατρικής εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε., κατά το ποσό των € 25. 

 
 
34. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2005  
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2005 
  Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 0  1.594  12.891  11.365 
  Μακροπρ. υποχρ. προς λοιπού συμμετοχικού ενδιαφ. 
επιχειρ. 1.099  1.101  1.328  1.328 

  Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 857  0  857  0 
  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.253  970  1.197  924 

Υπόλοιπο 3.209  3.665  16.273  13.617 
 

 
35. 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 
31/12/2006  Κατά την 

31/12/2005  Κατά την 
31/12/2006  Κατά την 

31/12/2005 
  Προμηθευτές 51.635  40.473  27.689  20.882 
  Γραμμάτια πληρωτέα 18.411  20.036  13.493  13.045 
  Επιταγές πληρωτέες 8.948  11.211  5.581  6.688 
  Προκαταβολές Πελατών 19  85  13  85 
  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.578  3.955  2.904  2.932 
  Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχ./κοινοπραξίες 0  0  1.958  12 
  Μερίσματα πληρωτέα 153  218  153  218 
  Πιστωτές διάφοροι 5.817  8.135  1.136  5.681 
  Έσοδα επόμενων χρήσεων 5  307  5  221 
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.224  490  515  318 
  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 49  0  0  0 

Υπόλοιπο 90.839  84.909  53.447  50.082 
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36. 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 τη χρήση 1/1-31/12/2006 και την 31η Δεκεμβρίου 2006, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά τη χρήση               
1/1-31/12/2006  Κατά την 31/12/2006  Κατά τη χρήση               

1/1-31/12/2006  Κατά την 31/12/2006 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Αγορές από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

  
Απαιτήσεις 

από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Αγορές από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

  
Απαιτήσεις 

από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα            
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 0 0 0 0 0 5 182 176 
EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0 5 0 6 28 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 14 0 19 
ΡΕΑ Α.Ε. 0 0 0 0 0 29 29 0 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 0 0 0 0 0 3 0 2 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 0 0 0 14 0 
EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 25 0 
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 6 393 20 
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε. 0 0 0 0 0 13 75 13 
ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0 0 0 0 4 0 13 0 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 490 0 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 358 0 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 5 0 381 11.891 
EURO PROCUREMENT A.E. 0 0 0 0 0 13.392 739 8.198 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ 0 0 0 0 0 7 0 2 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 109 45 109 1192 

ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 0 4.144 1802 0 0 4.144 1802 
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια) 
Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Αγορές από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

  
Απαιτήσεις 

από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Αγορές από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

  
Απαιτήσεις 

από 
συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
         
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0 0 633 0 0 0 633 0 
EUROMΕDICA ΚΑΡΔΙΑ Α.Ε. 0 0 18 1.099 0 0 18 1.099 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 0 5 98 953 0 5 98 953 
ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 0 0 194 0 0 0 0 0 
ΑΧΟΝ Α.Ε. 0 0 521 28 0 0 521 28 
ΝΕΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. 0 0 19 0 0 0 19 0 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε.  0 0 7 89 0 0 7 89 
ΛΗΤΩ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 0 0 25 0 0 0 25 0 
ΣΟΝΑΚ Α.Ε. 0 0 127 0 0 0 127 0 
DATA DESIGN A.E. 0 841 0 190 0 635 0 39 
AXON PROPERTY A.E. 0 0 10 0 0 0 10 0 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0 59 0 120 0 59 0 120 
ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. 0 360 0 124 0 360 0 39 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε. 0 0 31 0 0 0 31 0 
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 45 0 67 0 45  0 67 
Σύνολο 0 1.310  5.827 4.472  123 14.618  8.447 25.777 

 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2006 

ανήλθαν σε € 2.159 χιλ. και € 986 χιλ. αντίστοιχα.  
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37. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

37.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/12/2006 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου συνολικού ποσού € 45.162. Η νομική υπηρεσία 

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

επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου. 

 

 

 

37.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
Ο Όμιλος κατά την 31/12/2006 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 

καταστημάτων και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το 

έτος 2017. 

 

Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων καταστημάτων και μεταφορικών μέσων τα 

οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσεως 2006 

ανήλθαν σε € 5.154 (2005: € 4.681). 

 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων καταστημάτων 

και μεταφορικών μέσων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2005 
Μέχρι 1 έτος 2.011  1.997 
Από 2 έως και 5 έτη 6.505  7.280 
Πάνω από 5 έτη 2.537  3.999 
 11.053  13.276 
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37.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ  ΕΩΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2006  2006 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 2006  2006 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2004  2006 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2005  2006 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006  2006 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ» Α.Ε. 2004  2006 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2004  2006 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 2004  2006 

EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2004  2006 

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε. 2003  2006 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 2000  2006 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2003  2006 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2003  2006 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2005  2006 

EURO PROCUREMENT A.E. 2004  2006 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 2003  2006 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. 2002  2006 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2006  2006 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 2003  2006 

MEDTRONIX Ε.Π.Ε. 2004  2006 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. 2006  2006 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που προκύπτουν 

ύστερα από φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεων από τις αρμόδιες 

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

ποσών φόρων. 

  

 

38. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, ως μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ής 

Δεκεμβρίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 

από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι τα εξής: 
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 Απόκτηση 49% με προσύμφωνο του διαγνωστικού κέντρου Υγεία Μαγνητική 
Διάγνωση στην Πτολεμαίδα. Πρόκειται για πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο 
που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα και διαθέτει μαγνητικό τομογράφο, ψηφιακό 
μαστογράφο, ψηφιακό ορθοπαντογράφο και μέτρηση οστικής πυκνότητας. 

 Σύσταση της εταιρίας Euromedica Ανατολικής Αττικής Α.Ε όπου η Euromedica 
συμμετέχει με 49%. Πρόκειται για διαγνωστικό κέντρο με πλήρες απεικονιστικό 
τμήμα (Μαγνητικό και Αξονικό τομογράφο, Ακτινολογικό, Μαστογράφο, 
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας), τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Μικροβιολογικό και 
Βιοχημικό τμήμα καθώς και Καρδιολογικό τμήμα. Η λειτουργία του αναμένεται 
μέσα στο 2007. 

 


	Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 12 έτη

