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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 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και την ανάρτησή 
τους στο διαδύκτιο 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 ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ΕUROMEDICA A.E. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της  εταιρείας 
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η 
«Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2007, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοίκηση, 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 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε 
την προσοχή σας στα εξής: 
1.  Στη σηµείωση 44.1 που παρατίθεται στο προσάρτηµα επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι κατά εταιρειών του Οµίλου έχουν εγερθεί αγωγές 
τρίτων συνολικού ποσού € 49,24 εκ.  
2. Στη σηµείωση 44.4 που παρατίθεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών 
καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της 
Εταιρείας, για τις χρήσεις 2006 και 2007, όσο και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, για 
τις χρήσεις που αναφέρονται στη σηµείωση 44.4, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές 
αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.    
Η έκβαση των υποθέσεων που αναφέρονται στις ανωτέρω σηµειώσεις 1 και 2 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. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 
2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές 
µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις. 
 

   Αθήνα,  28 Μαρτίου 2008 
   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
      

Γεώργιος Αν. Μπατσούλης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Σύµφωνα  µε τις σχετικές διατάξεις  του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.3604/2007  σας υποβάλλουµε για έγκριση τις καταρτισθείσες σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα Οικονοµικές καταστάσεις, για την χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007, 
εκθέτοντας τα ακόλουθα  
 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 
 

EUROMEDICA -OMIΛΟΣ (ποσά σε χιλ.€) 

  2007 2006 % 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 191.868 158.029 21,4% 
EBIΤDA (κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 33.159 24.525 35% 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 31.483 11.217 181% 
 
Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 191.868 χιλ.€ σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 21,4%, ενώ τα EDITDA αποτελέσµατα ανήλθαν σε 33.159 χιλ. € σηµειώνοντας 
σηµαντική αύξηση 35% εν σχέσει µε το 2006.  
Κατά τη χρήση του 2007 αποκτήθηκαν 4.837.801 µετοχές ΙΑΣΩ έναντι τιµήµατος € 44.706 
χιλ.€   ευρώ. Οι υπεραξίες που προέκυψαν στις 31.12.2007 ανήλθαν σε € 17.716 χιλ.€ ευρώ. 
 
Τα αποτελέσµατα των κυριότερων εταιριών του Οµίλου παρατίθενται παρακάτω: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
(ποσά σε χιλ.€) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
2007 

EBITDA 2007 
(κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών 

αποτελεσµάτων & 
αποσβέσεων) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

2007 

EUROPROCUREMENT AE 21.158 2.969 3.010 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε 13.989 3.341 1.032 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.)* 

3.123 798 662 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Α.Ε. 5.182 (16) (1.744) 
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ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε 2.473 1.012 818 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2.068 813 769 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 1.786 739 483 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε. 1.295 767 701 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε 1.096 491 422 
DATA DESIGN A.E. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** 907 462 460 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 865 549 454 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε*** 611 159 105 

 
*    Η εταιρία ΑΡΩΓΗ Α.Ε ενοποιήθηκε από 1.1.2007 
**  Η εταιρία DATA DESIGN ενοποιήθηκε από 1.9.2007 
*** Η εταιρία ΙΩΝΙΑ Ι∆. ΠΟΛ. Ι.Α.Ε ενοποιήθηκε από 1.10.2007 
 
 
Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
 

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

  2007 2006 % 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 152.640 84.301 81% 
EBITDA (κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων) 21.154 9.192 130% 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 24.940 3.364 641% 
 
Οι πολύ σηµαντικές αυξήσεις στα αποτελέσµατα της µητρικής οφείλονται  κατά κύριο λόγο 
στη συγχώνευση δια απορροφήσεως από τη µητρική εταιρία των θυγατρικών «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», και «EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.».  
Ωστόσο, ουσιαστική είναι η συνεισφορά στα αποτελέσµατα της εταιρίας από τις επιδόσεις 
των ∆ιαγνωστικών Κέντρων της Αθήνας, καθώς και των κλινικών «Αθήναιον Α», «Κυανούς 
Σταυρός» Θεσσαλονίκης και «Μητέρα» Κρήτης. 
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Το 2007, η Εταιρία εφαρµόζοντας την απόφαση αγοράς ιδίων µετοχών που είχε εγκριθεί από 
τη Γενική Συνέλευση της 14.5.2007, προέβη κατά τη διάρκεια του έτους σε αγορά 1.243.965 
µετοχών έναντι συνολικού τιµήµατος € 12.294.181 
 
 
Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιµής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων για τον Όµιλο προέρχεται κυρίως από 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί 
διαρκώς και αξιολογεί όχι µόνο τις διακυµάνσεις των επιτοκίων, αλλά και τις χρηµατοδοτικές 
ανάγκες των εταιριών του Οµίλου.  
Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος, µια και ο κύριος όγκος 
των απαιτήσεων του Οµίλου προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Παράλληλα, η ευρεία 
διασπορά της πελατειακής του βάσης συντελεί στην ύπαρξη χαµηλού πιστωτικού κινδύνου 
σε σχέση µε τις απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες. 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός του Οµίλου καθορίζει τις επένδυσεις σε συγκεκριµένους στόχους. 
Οι επενδύσεις αυτές ενέχουν κίνδυνο τιµών χρεογράφων. Για το λόγο αυτό οι τιµές των 
χρεογράφων που διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο αξιών παρακολουθούνται σε 
καθηµερινή βάση. 
Ο Όµιλος κινείται δυναµικά µε στόχο την αδιάκοπτη επέκταση του πανελλαδικά αλλά και σε 
αγορές του εξωτερικού. Ο Όµιλος διατηρεί µια ευελιξία χρηµατοδότησης, διατηρώντας 
αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις. Για το λόγο αυτό ο κίνδυνος 
ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για τον Όµιλο και τη µητρική εταιρία οι κυριότεροι 
δείκτες: 
 
ROE (Return On Equity): Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων - Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη (προ 
φόρων ή µετά φόρων) µε την καθαρή θέση της εταιρίας. 
 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Η ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ: Ο δείκτης διαιρεί τα µικτά κέρδη µε 
το σύνολο των πωλήσεων. 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ROE (προ φόρων) 12,8% 13,3% 

ROE (µετά φόρων) 8,9% 9,6% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Η  

ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 
24% 19,7% 
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Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2007 
– 31.12.2007. 

Και τη χρονιά του 2007 παρείχαµε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας περίθαλψης πανελλαδικά.  
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της εταιρίας επικεντρώθηκε και το 2007 στην εξάπλωση του 
δικτύου των κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αποκατάστασης, µε παρουσία τον 
∆εκέµβριο του 2007 σε 18 νοµούς της χώρας και 21 πόλεις.  
 
Οι σηµαντικότερες επενδύσεις 2007 συνοψίζονται στα παρακάτω: 
• Απόκτηση συµµετοχής 50% στις εταιρίες ΑΡΩΓΗ Α.Ε. και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., οι 
οποίες λειτουργούν Κέντρα Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, 
δυναµικότητας 128 κλινών σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε συγκρότηµα 4 κτιρίων, 
συνολικού εµβαδού 9.150 τ.µ., που αναπτύσσονται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 22 
στρεµµάτων στη Νίκαια Λάρισας Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε σε € 
8.750.000 ευρώ. 

• Εξαγορά ποσοστού 49% των µετοχών της "ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε.", που λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο (απεικονίσεων, βιοπαθολογίας κ.λπ.) στην 
Ελευσίνα, έναντι ποσού € 4.295.000 ευρώ. Η "ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε." έχει επίσης τον έλεγχο της εταιρίας "ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.", η οποία λειτουργεί ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο 
(απεικονίσεων βιοπαθολογίας κ.λπ.) στα Μέγαρα.  
Παράλληλα, η Euromedica Α.Ε., προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 49% της "ΙΩΝΙΑ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.", έναντι ποσού 214.200 ευρώ και στην απόκτηση ακινήτου 772 τ.µ. 
στη Μαγούλα Αττικής, έναντι ποσού 100.000 ευρώ, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
παραπάνω εταιρίας για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης δυναµικότητας 30 
θέσεων, για την οποία έχει ήδη ληφθεί η σχετική έγκριση σκοπιµότητας. Η Μονάδα 
Χρόνιας Αιµοκάθαρσης προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2009. 

• Απόκτηση συµµετοχής 5,13% στην εταιρία "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.", µε τη συµµετοχή της στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου, που πραγµατοποίησε η τελευταία έναντι € 3.060.920 ευρώ. Το Κέντρο 
Αποκατάστασης, που ξεκίνησε τη λειτουργία του εντός του τρέχοντος έτους, βρίσκεται 
στην περιοχή Καρελλά στο Κορωπί, καταλαµβάνει συνολική επιφάνεια 22.500 τ.µ., επί 
ακινήτου έκτασης 75.690 τ.µ. και διαθέτει 125 κλίνες για εσωτερική νοσηλεία, ενώ δέχεται 
και εξωτερικούς ασθενείς. Η εταιρία ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. έχει στην κατοχή της και ένα 
ακίνητο επίσης στο Κορωπί, στη θέση Προφήτης Ηλίας, έκτασης 65.947 τ.µ. 

• Επίσης η Euromedica απέκτησε συµµετοχή 50% στην εταιρία "ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.", η οποία έχει λάβει άδεια ίδρυσης Γενικής Κλινικής στην Κέρκυρα και έχει 
ήδη προχωρήσει στην ανέγερση του κτιρίου της κλινικής, στην περιοχή Τρίκλινου 
Κέρκυρας. Η κλινική είναι δυναµικότητας 75 κλινών και έχει επιφάνεια περίπου 9.000 τ.µ. 
σε ιδιόκτητο ακίνητό της (εκτάσεως 11.360 τ.µ.). Το συνολικό τίµηµα ανήλθε σε € 
2.251.100 ευρώ. Η ανέγερση της κλινικής προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008 
και να λειτουργήσει το 2009. Στο µετοχικό κεφάλαιο θα συµµετάσχουν γιατροί της 
Κέρκυρας όλων των ειδικοτήτων στα πρότυπα είτε της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ της 
Θεσσαλονίκης (ισότιµη συµµετοχή Euromedica - ιατρών) είτε της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ στη Ρόδο (συµµετοχή Euromedica 57% - ιατρών 43%).  

• Αγορά οικοπέδου στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής, εκτάσεως 2.800 τ.µ., έναντι 2.400.000 
ευρώ. Σκοπός της αγοράς αυτής είναι η ανέγερση πρότυπου Γηροκοµείου υψηλών 
προδιαγραφών, και η είσοδος της EUROMEDICA Α.Ε. σε έναν νέο τοµέα παροχής 
υπηρεσιών, που αφορά τη φροντίδα και περίθαλψη ηλικιωµένων ατόµων.  
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• Απόκτηση 49% του διαγνωστικού κέντρου Υγεία Μαγνητική ∆ιάγνωση στην 
Πτολεµαΐδα, έναντι τιµήµατος € 1.470.000. Πρόκειται για πολυδύναµο διαγνωστικό 
κέντρο που βρίσκεται στην Πτολεµαΐδα, διαθέτει µαγνητικό τοµογράφο, ψηφιακό 
µαστογράφο, ψηφιακό ορθοπαντογράφο και µέτρηση οστικής πυκνότητας και έχει ένα 
δίκτυο 100 συνεργαζοµένων ιατρών. Το ανωτέρω διαγνωστικό κέντρο στεγάζεται σήµερα 
σε µισθωµένο χώρο 250 τ.µ. ενώ υπάρχει η προοπτική µετεγκατάστασής του σε 
ιδιόκτητο οικόπεδο 1 στρέµµατος, στην ίδια περιοχή, καθώς και η ανάπτυξή του µέσω 
άλλων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας  

• Επίσης αποκτήθηκε το  90% της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, έναντι τιµήµατος € 1.050.000 ευρώ. Η εταιρία, συµφερόντων της 
οικογενείας Γιάννη Μπουτάρη, 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. Εκπονούνται µελέτες µετεξέλιξης του ξενώνα La Moara σε κέντρο Υγιεινής- 
Ευεξίας και Αποκατάστασης.  

• Εξαγορά ποσοστού 49% στο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο MEDINET 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε, έναντι τιµήµατος € 416.500 ευρώ. Το διαγνωστικό κέντρο 
MEDINET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ διαθέτει Μαγνητικό Τοµογράφο καθώς και το µοναδικό 
τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, µε εξειδίκευση στη διάγνωση 
καρδιακών παθήσεων. Το κέντρο λειτουργεί από το 2004 σε ένα χώρο 220τ.µ.  

• Απόκτηση συµµετοχής 45% στο Ιδιωτικό ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 
"Γαληνός Τρικάλων Ιατρική Α.Ε." έναντι € 652.260 ευρώ. Πρόκειται για εργαστήριο 
Πυρηνικής Ιατρικής το οποίο στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στο κέντρο των Τρικάλων 
και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995. 

• Αποκτήθηκε επίσης το 21% του ∆ιαγνωστικού Κέντρου Ιπποκράτης Κοζάνης, έναντι 
τιµήµατος € 525.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα πολυδύναµο ∆ιαγνωστικό Κέντρο που 
διαθέτει αξονικό τοµογράφο, µαγνητικό τοµογράφο, µικροβιολογικό εργαστήριο και 
λειτουργεί σε µισθωµένο ακίνητο στην Κοζάνη.  

• Εξαγορά ποσοστού 49% στο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Η συµµετοχή στο παραπάνω ∆ιαγνωστικό 
Κέντρο επιτεύχθει µέσω της θυγατρικής εταιρίας της EUROMEDICA «Ιδιωτικό 
∆ιαγνωστικό Εργαστήριο Πύλης  Αξιού». Το τίµηµα αγοράς ανήλθε σε € 332.760 ευρώ. 

• Η θυγατρική εταιρία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε., 
προέβη στην εξαγορά ποσοστού 49% των µετοχών της εταιρίας "ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Ι.Α.Ε.", που λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο µε αξονικό 
τοµογράφο στην Κατερίνη, έναντι ποσού € 173.000 ευρώ.  

• Απόκτηση συµµετοχής 35% στην "ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.", η οποία 
λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο µε αξονικό τοµογράφο στη Μυτιλήνη, Νοµού Λέσβου. 
Η συµµετοχή αυτή πραγµατοποιήθηκε µε εξαγορά µετοχών, έναντι τιµήµατος 300.000 
ευρώ, και µε συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό 171.000 ευρώ, η 
οποία αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας της 5.11.2007.  

• Απόκτηση συµµετοχής 34% στην εταιρία MEDINET Καβάλας Ι.Α.Ε., έναντι ποσού € 
204.000 ευρώ, στην οποία το πλειοψηφικό ποσοστό διατηρούν ιατροί - µέτοχοι της 
περιοχής. Η MEDINET Καβάλας Ι.Α.Ε. λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στην Καβάλα, σε 
µισθωµένο ακίνητο επιφανείας 175 τ.µ., το οποίο διαθέτει αξονικό τοµογράφο, µαγνητικό 
τοµογράφο και µετρητή οστικής πυκνότητας.  

• Αγορά ποσοστού 41% του διαγνωστικού κέντρου Αξονική και ∆ιαγνωστική Κορίνθου 
Α.Ε, έναντι τιµήµατος € 72.816 ευρώ. Το διαγνωστικό κέντρο που ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 1991 διαθέτει αξονικό τοµογράφο, υπερηχογράφο triplex, µέτρηση οστικής 
πυκνότητας, ψηφιακό ακτινολογικό και µικροβιολογικό. Στα άµεσα σχέδια της 
EUROMEDICA είναι η πλήρης ανακαίνιση του κέντρου καθώς και η προσθήκη 
Μαγνητικού Τοµογράφου.  
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Επιπρόσθετα, η θυγατρική της Euromedica εταιρία EUROPROCUREMENT A.E. 
απέκτησε: 

• το 49% Euromedica Ανατολικής Αττικής Α.Ε., έναντι τιµήµατος € 1.311.440 ευρώ 
Πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία µε σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικού κέντρου µε 
πλήρες απεικονιστικό τµήµα (Μαγνητικό και Αξονικό τοµογράφο, Ακτινολογικό, 
Μαστογράφο, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας), τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής, µικροβιολογικό 
και Βιοχηµικό τµήµα καθώς και Καρδιολογικό τµήµα.  

• το 80% της εταιρίας DATA DESIGN A.E. έναντι € 1.350.000 ευρώ. Η DATA DESIGN 
A.E. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και ανάπτυξη ιατρικού λογισµικού και 
υποστηρίζει όλο το δίκτυο διαγνωστικών κέντρων και κλινικών του οµίλου EUROMEDICA 
πανελλαδικά.  

 
Τέλος, υλοποιώντας το αναπτυξιακό της σχέδιο, η Euromedica προχώρησε σε 
περαιτέρω επέκταση µέσω της συµµετοχής της στο ΙΑΣΩ, σηµαντικό ανταγωνιστή του 
κλάδου Υγείας. Κατά τη χρήση του 2007 αποκτήθηκαν 4.837.801 µετοχές ΙΑΣΩ, ποσοστό 
περίπου 11%, από τις οποίες προέκυψαν κατά την 31.12.2007 σηµαντικές υπεραξίες ύψους 
€ 17.716.000 ευρώ. 
 
Σηµαντικό γεγονός του 2007 για την Euromedica αποτελεί η Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, ύψους € 60.000.000 ευρώ. Την κάλυψη των € 60.000.000 ευρώ ανέλαβαν οι 
στρατηγικοί επενδυτές «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία κατέβαλε € 
10 εκ. και η εταιρία  HEALTHCARE  INVESTORS  (GREECE) L.L.C., η οποία  κατέβαλε 
ποσό ύψους € 50.000.000 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Κ2 – 1628 / 
11.7.2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της αύξησης εισήχθησαν στις 28.8.2007 στο Χρηµατιστήριο Αξιών 7.500.000 νέες κοινές 
ονοµαστικές µετοχές. 
Παράλληλα, η εταιρία προχώρησε σε έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου ύψους  
€ 60.100.000 ευρώ.  Οι Ανταλλάξιµες Οµολογίες αποκτήθηκαν από επενδυτικά κεφάλαια 
που διαχειρίζεται η CQS (UK) LLP. 
 
Επίσης, ιδιαίτερης σηµασίας για την εταιρία ήταν η συγχώνευση δια απορροφήσεως 
από τη µητρική εταιρία των θυγατρικών «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», 
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», και «EUROMEDICA 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.»  σύµφωνα µε τις από 27.12.2007 αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων των εταιριών και την µε αρ. 6964/27.12.2007 πράξη συγχώνευσης. Η 
συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε µε την µε αρ. πρωτ. Κ2 – 18601 / 31.12.2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και των ∆ιευθύνσεων Εταιριών των αρµοδίων Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/2.1.2008.   
 
Τέλος, έχοντας η EUROMEDICA ως επίκεντρο της φιλοσοφίας της αλλά και της 
επιχειρηµατικής της δραστηριότητας τον άνθρωπο, προχώρησε στο σχεδιασµό 
προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσεται σε 6 βασικούς άξονες:  
 

- την υποστήριξη δυσπρόσιτων και ακριτικών περιοχών της χώρας µας 
- τη φροντίδα της 3ης ηλικίας 
- τη στήριξη του αθλητισµού 
- την ανακούφιση των παιδιών που πάσχουν 
- την ενίσχυση της εκπαίδευσης 
- και την προαγωγή της επιστήµης.  

 
Αναλυτικότερα, 
Αντιµετωπίζοντας µε ιδιαίτερη ευαισθησία θέµατα που αφορούν στις ανάγκες των κατοίκων 
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δυσπρόσιτων περιοχών και ιδιαίτερα της 3ης ηλικίας, η EUROMEDICA επέλεξε να 
συνδράµει την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κασιµάτειου Γηροκοµείου 
Κυθήρων, ενώ συγχρόνως συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών νοσηλείας, µε την 
αποστολή, ειδών ιµατισµού, φαρµάκων και λοιπού ιατρικού υλικού. 
 
Επιπλέον, ανταποκρινόµενη σε αίτηµα του Γηροκοµείου Κυθήρων για παροχή εξειδικευµένης 
ιατρικής µέριµνας, η εταιρεία θα διαθέτει ιατρικό επιτελείο της που θα επισκέπτεται το 
Γηροκοµείο δύο φορές το χρόνο, ώστε να προσφέρει ασφάλεια και φροντίδα στους γέροντες. 
Τέλος, µε στόχο την ψυχολογική στήριξη των φιλοξενουµένων του Γηροκοµείου, η 
EUROMEDICA έχει ήδη ξεκινήσει τη διοργάνωση µιας σειράς εορταστικών εκδηλώσεων 
δίνοντας στους ανθρώπους αυτούς µια νότα αισιοδοξίας και θαλπωρής. 
 
Παράλληλα, η  EUROMEDICA, ανταποκρινόµενη σε αίτηµα της Οµάδας Αιγαίου, προσφέρει 
εξοπλισµένο ασθενοφόρο όχηµα µικρού πλάτους, το οποίο θα παραδοθεί στο δήµο 
Αστυπάλαιας για να εξυπηρετήσει τη µεταφορά ασθενών στους στενούς δρόµους του 
δυτικότερου νησιού των ∆ωδεκανήσων.  
 
Σε ότι αφορά τον τοµέα του αθλητισµού, η EUROMEDICA στηρίζει την Ελληνική 
Οµοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, αναλαµβάνοντας τις ιατρικές εξετάσεις των Εθνικών και 
Προεθνικών οµάδων. 
 
Μεριµνώντας για τα παιδιά που πάσχουν και ανταποκρινόµενη στην ανάγκη ανακούφισης 
της καθηµερινότητας αγοριών και κοριτσιών που βρίσκονται σε µακροχρόνια νοσηλεία, η 
EUROMEDICA, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει µαθήµατα ζωγραφικής για τα 
παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδογκολογικό τµήµα του Περιφερειακού Γενικού 
Νοσοκοµείου Α.Χ.Ε.Π.Α. Τα µαθήµατα θα γίνουν σε συνεργασία µε φοιτητές της Σχολής 
Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης.  
 
Αναφορικά µε τον άξονα της εκπαίδευσης, η EUROMEDICA θεσπίζει Αριστείο 10.000€ για 
τον πρώτο σε βαθµολογία εισαχθέντα σε ΑΕΙ, µεταξύ των αποφοίτων των Λυκείων Χάλκης, 
Νέας Βύσσας Έβρου, Σαπών Ροδόπης, Ψαρών, Σχοινούσας, και Καστελόριζου, µε σκοπό 
να συνεισφέρει έµπρακτα στην ευόδωση των µελλοντικών αναζητήσεων αρίστων µαθητών 
από δυσπρόσιτες περιοχές, στηρίζοντας το πρόγραµµα σπουδών που επέλεξαν και πέτυχαν 
να ακολουθήσουν.  
 
Σχετικά µε τον άξονα «Επιστήµη», η EUROMEDICA προχώρησε στη θέσπιση υποτροφίας 
15.000€ ετησίως, µε βάση την ακαδηµαϊκή επίδοση, για µεταπτυχιακές σπουδές σε 
πανεπιστήµιο αναγνωρισµένου κύρους της Ε.Ε. µε γνωστικό αντικείµενο τη «∆ιάγνωση και 
τη θεραπεία των νευροεκφυλιστικών παθήσεων», όπως το Πάρκινσον, το Αλτσχάιµερ, και η 
Σκλήρυνση κατά πλάκας, σε µια προσπάθεια να δώσει ένα κίνητρο επιστηµονικής 
εκπαίδευσης σε αυτές τις συνεχώς αυξανόµενες σε συχνότητα παθήσεις, µε σκοπό την 
πλέον εµπεριστατωµένη κατανόηση καθώς και έγκαιρη και έγκυρη θεραπευτική 
αντιµετώπισή τους. 
 
∆. Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
Η Εταιρεία µε την από 14/05/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της αποφάσισε 
την αγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ.5-
14  και 17 του Κ.Ν 2190/1920 ιδίων µετοχών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των 
µετοχών της Εταιρίας,  µε εύρος τιµών αγοράς των µετοχών τα 5 € για την κατώτερη και 
15,00 € την ανώτερη (ποσά εκφρασµένα σε €) και καθόρισε ότι το χρονικό διάστηµα µέσα 
στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι αγορές των µετοχών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 12 
µήνες από την ηµεροµηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20. Για την χρονική περίοδο από 17/7/2007 µέχρι την 
31/12/2007 η εταιρεία είχε αγοράσει συνολικά 1.031.111 µετοχές µε µέσο κόστος κτήσης ανά 
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µετοχή € 10,29 οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,36 % επί του µετοχικού της 
κεφαλαίου. 

 
Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
• Η Euromedica σε συνεργασία µε την εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., προχώρησε σε 
συµφωνία µε το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ για την ανάληψη της 
διαχείρισης του Νοσοκοµείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». Τη διαχείριση του «ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ», θα αναλάβει η υπό σύσταση εταιρία EUROHOSPITAL, στην οποία 
συµµετέχουν κατά 50% η EUROMEDICA Α.Ε. και κατά 50% η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
Η συµφωνία έχει ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2008 και αρχική διάρκεια ενός έτους µε 
δυνατότητα σύναψης περαιτέρω τριετούς συµφωνίας από 1ης Ιανουαρίου 2009. 
Σκοπός της ανάθεσης του management του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» στην 
EUROHOSPITAL από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Ίδρυµα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
είναι η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας νοσοκοµειακών υπηρεσιών, η 
εκπλήρωση του κοινωφελούς έργου του Ιδρύµατος και η µείωση του κόστους παροχής 
νοσηλευτικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του 
Νοσοκοµείου. 

• Απόκτηση συµµετοχής 26,36% στην εταιρία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο 
Ι.Α.Ε.», έναντι ποσού € 2.180.000 ευρώ. Η «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε.» 
λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια Αττικής, σε µισθωµένο ακίνητο επιφανείας 
2.000 τ.µ., . Επίσης συµµετέχει κατά 85% στην εταιρία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Μαγνητική 
Τοµογραφία Α.Ε.», η οποία εκµεταλλεύεται έναν µαγνητικό τοµογράφο και στεγάζεται 
στο ίδιο ακίνητο και την «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε.». 

• Η Euromedica Α.Ε. και η µητρική της ΑΧΟΝ Συµµετοχών Α.Ε. προχώρησαν στις 
3/3/2008 σε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «EUROMEDICA 
ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και µε διακριτικό τίτλο 
«EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS SA» µε έδρα την Αθήνα. Το µετοχικό κεφάλαιο 
της νέας εταιρίας είναι 1.600.000 ευρώ και διαιρείται σε 160.000 ονοµαστικές µετοχές 
αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η συµµετοχή της Euromedica Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της 
«EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS SA» είναι 99% (158.400 µετοχές) και της ΑΧΟΝ 
Συµµετοχών Α.Ε. 1% (16.000 µετοχές). Σκοπός της εταιρίας είναι η συµµετοχή της στο 
κεφάλαιο εταιριών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της 
υγείας και της πρόνοιας στην Αλβανία.  

• Στις 17/3/2008 εξαγοράστηκε ποσοστο 50% των µετοχών της εταιρίας «Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.», η οποία λειτουργεί τη 
Νευροψυχιατρική Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
Ν. 517, έναντι τιµήµατος € 5.000.000 ευρώ. Η Κλινική έχει κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο 
ακίνητο 12 στρεµµάτων περίπου, έχει δυναµικότητα 75 κλίνες, ενώ έχει δηµιουργήσει τις 
υποδοµές και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της άδειας λειτουργίας της σε 148 
συνολικά κλίνες.   

• Επίσης συστάθηκε νέα πολυµετοχική ανώνυµη εταιρία µε σκοπό την ίδρυση και 
λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ογκολογία, 
τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τοµέα (χειρουργική, χηµειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία).  Η Κλινική θα περιλαµβάνει όλες τις κλινικές και εργαστηριακές 
ειδικότητες που σχετίζονται µε ογκολογικά περιστατικά και  θα  έχει δυναµικότητα 150 
κλινών. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι € 1.100.000 ευρώ.  Η 
συµµετοχή της Euromedica Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 50%, ενώ 
στο υπόλοιπο 50% συµµετέχουν µε διάφορα ποσοστά ιατροί. 

• Τέλος συστάθηκε ανώνυµη εταιρία µε έδρα την Καβάλα, η οποία πρόκειται να 
κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Αποκατάστασης Κλειστής και 
Ανοικτής Νοσηλείας, δυναµικότητας 80 κλινών, στην περιοχή της πόλης της Καβάλας. 
Η Euromedica Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 50,50%, ενώ στο υπόλοιπο 49,50% 
συµµετέχουν ιατροί. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                       
 
 
Απόστολος.Τερζόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ 
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ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 
    

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Νόµου 3371/2005. 

1. ∆ιάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ  εκατοµµύρια επτακόσιες 
πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα  ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτά του ευρώ 
(58.754.850,25) και διαιρείται σε τριάντα επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες 
τριακόσιες πενήντα πέντε (37.906.355) άυλες κοινές µε δικαίωµα ψήφου ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1,55) η κάθε µία. Ήδη µετά 
την ολοκλήρωση της απορρόφησης των συγχωνευόµενων εταιριών το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας ανέρχεται σε 67.643.271 ευρώ και διαιρείται σε 43.640.820 µετοχές. Οι µετοχές της 
Εταιρίας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών στην κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε 
το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε 
µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της και 
ειδικότερα : 

• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 
Εταιρίας. Αυτά υπολογίζονται κατ' ελάχιστον ίσο το 35% των καθαρών κερδών µετ' 
αφαίρεση µόνο του τακτικού αποθεµατικού. Το ποσό αυτό διανέµεται από την Εταιρία ως 
πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος , ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από 
την Εταιρία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων 
µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος 
και ο τόπος καταβολής του µερίσµατος ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα 
είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την 
παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή η Γενική 
Συνέλευση. 

• Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης 
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 

• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε 
µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών, 

• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των 
ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 
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• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης σύµφωνα µε το Καταστατικό της. 

Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 
κατέχουν. 

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίσταται εκ 
του Καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους καθώς πρόκειται για άυλες µετοχές 
εισηγµένες σε Χρηµατιστηριακή αγορά. Με σύµβαση που συνήψαν οι κύριοι µέτοχοι της 
Εταιρίας ΑΧΟΝ Συµµετοχών και Healthcare Investors (Greece) LLC,  και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτή, ο πρώτος  ανέλαβε να µεταβιβάσει στο δεύτερο, 
σε συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία και δη κατά τη συµπλήρωση τριετίας από την 
υπογραφή της σύµβασης, αριθµό µετοχών που υπολογίζεται βάσει µαθηµατικού τύπου. Το 
ανά µετοχή τίµηµα καθορίζεται βάσει ειδικού µηχανισµού που περιέχεται στη σύµβαση. Προς 
διασφάλιση της εκτέλεσης της υποχρέωσης αυτής, µε Σύµβαση Ενεχυρίασης Μετοχών, ο 
πρώτος συµβαλλόµενος ενεχυρίασε υπέρ του δευτέρου 1.442.308 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές της Εταιρίας, Λεπτοµέρειες για τη σύναψη των άνω συµβάσεων καθώς και τις 
ουσιώδεις διατάξεις τους έχουν εγκαίρως και προσηκόντως ανακοινωθεί σύµφωνα µε την 
εφαρµοστέα νοµοθεσία. 

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του 
ν. 3556/2007 

Οι µέτοχοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό του 
µετοχικού κεφαλαίου µεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής: 

Μέτοχος Ποσοστό επί του συνόλου του 
Μετοχικού Κεφαλαίου* 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ  69,1191% 

ΑΧΟΝ HOLDINGS SA 44,4837% 

Healthcare Investors (Greece) LLC 16,4880% 

SONAK ΑΕΒΕ 16,1309% 

* Στοιχεία την 31/12/2007 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
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5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

Τέτοιοι περιορισµοί δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ούτε προκύπτουν από σύµβαση 
µετόχων που να έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας. Η Σύµβαση Ενεχυρίασης Μετοχών 
που αναφέρεται υπό σηµείο 2 ανωτέρω προβλέπει ρητώς ότι τα δικαιώµατα ψήφου που 
αντιστοιχούν στις ενεχυριασθείσες µετοχές ασκούνται από τον ενεχυριάσαντα µέτοχο. 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 

Με την εξαίρεση της Συµφωνίας Μετόχων που αναφέρεται υπό σηµείο 2 ανωτέρω, δεν είναι 
γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις µετοχές της. 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης 
Καταστατικού. 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την 
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα 
προβλέπει ο Ν. 2190/1920. Σηµειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρίας δεν έχει ακόµη 
προσαρµοστεί στις νέες διατάξεις που εισήγαγε ο Ν. 3604/2007. 

8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών 

Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχεία β & γ του Ν. 2190/1920 και σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει 
το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφαση που λαµβάνεται µε 
πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή το 
Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη 
Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή µπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η εταιρία έχει εκδώσει 
οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο σε µετοχές της εταιρίας. Σε περίπτωση άσκησης του 
δικαιώµατος µετατροπής από πλευράς οµολογιούχων δανειστών, η έκδοση νέων µετοχών 
γίνεται σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία.  

Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.13 του Ν. 2190/1920, µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς 
µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος 
βάσει του Νόµου (άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των 
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υφιστάµενων µετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και 
τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους. 

Η Εταιρεία µε την από 14/05/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της αποφάσισε 
την αγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ.5-
14  και 17 του Κ.Ν 2190/1920 ιδίων µετοχών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των 
µετοχών της Εταιρίας,  µε εύρος τιµών αγοράς των µετοχών τα 5 € για την κατώτερη και 
15,00 € την ανώτερη (ποσά εκφρασµένα σε €) και καθόρισε ότι το χρονικό διάστηµα µέσα 
στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι αγορές των µετοχών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 12 
µήνες από την ηµεροµηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20. Για την χρονική περίοδο από 17/7/2007 µέχρι την 
31/12/2007 η εταιρεία είχε αγοράσει συνολικά 1.031.111 µετοχές µε µέσο κόστος κτήσης ανά 
µετοχή € 10,29 οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,36 % επί του µετοχικού της 
κεφαλαίου. 

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 

10. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη το ∆.Σ. ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να 
προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης 
χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας 
πρότασης. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                       
 
 
Απόστολος.Τερζόπουλος 
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   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σηµείωση  1/1-31/12/2007  1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2007  1/1-31/12/2006 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ          
Πωλήσεις 10  191.868  158.029  152.640  84.301 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 11  (145.790)  (124.391)  (122.495)  (68.639) 

Μικτό κέρδος   46.078  33.638  30.145  15.663 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 12  3.850  3.197  2.256  1.267 

   49.928  36.835  32.401  16.929 
          
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 13  (23.652)  (17.721)  (16.526)  (10.052) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 14  (2.634)  (1.082)  (1.789)  (563) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 15  (1.509)  (1.853)  (740)  (1.680) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα   22.133  16.180  13.346  4.634 
Κόστος χρηµατοδότησης 16  (9.368)  (5.498)  (7.126)  (3.164) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   12.766  10.682  6.220  1.469 
Έσοδα επενδύσεων 17  18.717  535  18.720  1.894 

Αποτελέσµατα προ φόρων   31.483  11.217  24.940  3.364 
Φόρος εισοδήµατος 18  (9.501)  (4.865)  (6.999)  (2.181) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   21.982  6.352  17.941  1.183 
∆ικαιώµατα τρίτων   (2.905)  (2.280)  0  0 

Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον Όµιλο  19.077  4.072  17.941  1.183 

          
          
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)          
  Βασικά 19  0,59  0,14  0,55  0,04 
  Αµβλυµµένα 19  0,55  0,14  0,51  0,04 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2007  31/12/2006 

Πάγιο ενεργητικό          

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 20  271.051  186.643  165.818  64.032 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 21  2.435  2.186  1.755  1.451 
Υπεραξία (Goodwill) 22  80.295  39.801  35.961  24.537 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 23  0  0  49.257  47.300 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 24  4.998  1.333  1.428  160 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού 25  17.370  11.686  16.420  10.375 

Ακίνητα για επένδυση 26  406  310  0  0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 27  866  930  692  741 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18  273  996  0  0 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   377.694  243.885  271.331  148.595 
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέµατα 29  5.302  3.650  3.810  1.515 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 30  110.944  80.032  104.685  48.442 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως 

31  68.159  2.911  65.245  2.908 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 32  28.361  9.159  13.631  3.301 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   212.766  95.751  187.371  56.166 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   590.460  339.637  458.702  204.761 

          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 33  67.643  47.130  67.643  47.130 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 33  110.488  7.149  110.488  7.149 
Αποθεµατικά κεφάλαια 34  (1.693)  9.312  (8.077)  8.925 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   56.390  19.212  29.205  10.927 
Ίδιες µετοχές 35  (17.324)  (648)  (12.246)  0 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου   215.504  82.156  187.013  74.132 

∆ικαιώµατα τρίτων   29.652  40.730  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   245.157  122.886  187.013  74.132 

          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          
∆άνεια 37  115.711  56.511  82.479  26.320 
Προβλέψεις για παροχές προς τους 
εργαζοµένους 

38  4.887  4.250  4.126  2.098 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18  24.592  8.468  20.610  1.020 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 39  2.232  73  180  0 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και 
έξοδα 

40  136  136  136  25 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 41  1.157  3.209  1.339  16.273 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   148.716  72.646  108.870  45.736 
          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις          
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42  102.287  90.839  80.509  53.447 
∆άνεια 37  89.178  48.896  80.200  31.398 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις   5.123  4.370  2.110  48 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   196.588  144.105  162.819  84.893 
          

Σύνολο υποχρεώσεων   345.303  216.751  271.689  130.629 

          
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   590.460  339.637  458.702  204.761 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
αξίας 

συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετατρέψιµου 
οµολογιακού 
δανείου σε 
µετοχές

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 
αξίας ακινήτων 
σε εύλογες 
αξίες

Υπόλοιπο εις 
νέο

Ίδιες µετοχές
∆ικαιώµατα 
τρίτων

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. (Σηµείωση 8)

45.610 7.652 782 1.896 0 0 9.712 (4.825) 0 15.899 (569) 28.376 104.534

Κέρδος χρήσεως 2006 µετά από φόρους 0 0 0 79 0 0 (0) 0 0 3.993 0 2.280 6.352
∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (604) 0 (425) (1.028)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 1.520 (502) 0 0 0 0 0 0 0 (1.018) 0 0 0
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (588) 0 (588)
Πώληση ιδίων µετόχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 509 0 1.450
Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 0 0 1.668 0 0 0 295 1.963
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.204 10.204
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. (Σηµειώσεις 8 και 22)

47.130 7.149 782 1.974 0 0 9.712 (3.157) 0 19.212 (648) 40.730 122.886

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. (Σηµειώσεις 8 και 22)

47.130 7.149 782 1.974 0 0 9.712 (3.157) 0 19.212 (648) 40.730 122.886

Κέρδος χρήσεως 2007 µετά από φόρους 0 0 0 233 0 0 0 0 0 18.844 0 2.905 21.982
∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.631) 0 (686) (2.316)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 11.625 48.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (3.700) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.700)
Έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές 0 0 0 0 3.984 0 0 0 0 0 0 0 3.984
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (17.583) 0 (17.583)
Πώληση ιδίων µετόχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 907 619 2.356
Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 0 0 187 0 0 922 0 0 (1.109) 0 0 0
Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 0 0 1.477 0 0 0 0 1.477
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 0 21.105 0 0 8.973 30.078
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως 8.888 58.664 0 544 0 (44.717) 908 (91) 4.443 20.390 0 (33.354) 15.675
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (146) 0 10.466 10.319
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π.

67.643 110.488 782 2.938 3.984 (44.717) 11.542 (1.770) 25.548 56.390 (17.324) 29.652 245.157
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
αξίας 

συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετατρέψιµου 
οµολογιακού 
δανείου σε 
µετοχές

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 
αξίας ακινήτων 
σε εύλογες 
αξίες

Υπόλοιπο εις 
νέο

Ίδιες µετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π.(Σηµείωση 8)

45.610 7.652 782 1.631 0 0 9.712 (4.825) 0 10.475 (509) 70.528

Κέρδος χρήσεως 2006 µετά από φόρους 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1.216 0 1.266
∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (604) 0 (604)
Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 0 0 1.574 0 0 0 1.574
Πώληση ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 509 1.450
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.520 (502) 0 0 0 0 0 0 0 (1.018) 0 0
∆ιόρθωση αποτελεσµάτων χρήσεως από προσαρµογή υπολοίπου δικαιωµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (83) 0 (83)
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. (Σηµειίωση 8)

47.130 7.149 782 1.681 0 0 9.712 (3.251) 0 10.927 (0) 74.132

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. (Σηµείωση 8)

47.130 7.149 782 1.681 0 0 9.712 (3.251) 0 10.927 (0) 74.132

Κέρδος χρήσεως 2007 µετά από φόρους 0 0 0 233 0 0 0 0 0 17.708 0 17.941
∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.631) 0 (1.631)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 11.625 48.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 0 (3.700) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.700)
Έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές 0 0 0 0 3.984 0 0 0 0 0 0 3.984
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως 8.888 58.664 0 777 0 (44.717) 908 0 0 1.660 0 26.181
Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 0 0 1.477 0 0 0 1.477
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 0 19.391 0 0 19.391
Πώληση (αγορά) και κέρδη (ζηµιές) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.486 (12.246) (10.760)
Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων 0 0 0 2 0 0 941 3 0 (946) 0 0
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π.

67.643 110.488 782 2.693 3.984 (44.717) 11.561 (1.770) 19.391 29.205 (12.246) 187.013
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-
31/12/2007  1/1-

31/12/2006  1/1-
31/12/2007  1/1-

31/12/2006 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:        

Κέρδη προ φόρων 31.483  11.217  24.940  3.364 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις 11.026  8.345  7.808  4.558 

Προβλέψεις 1.654  803  1.324  609 

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 187  132  41  110 

Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (401)  (185)  0  0 

Έσοδα συµµετοχών (38)  (36)  (1.006)  (1.598) 

Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζηµιές) επενδύσεων (18.182)  (223)  (17.714)  (296) 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (297)  (29)  (100)  0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.368  5.493  7.126  3.164 

 34.799  25.515  22.418  9.911 

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

       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.122)  (597)  (920)  (145) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (43.480)  (10.462)  (33.319)  (11.538) 

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (67)  (157)  130  (146) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 26.257  4.307  1.110  7.023 

(Μείον):        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (10.704)  (5.520)  (8.301)  (3.172) 

Καταβεβληµένοι φόροι (4.561)  (4.596)  (2.176)  (2.521) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 1.122  8.489  (21.057)  (588) 

        

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:        

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (87.499)  (7.344)  (83.561)  (6.950) 

Αγορά ιδίων µετοχών (12.554)  (131)  (12.246)  0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (35.853)  (22.424)  (24.504)  (5.310) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 285  43  92  81 

Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 2.710  1.497  675  1.450 

Έσοδα χρεογράφων 824  4  819  4 

Τόκοι εισπραχθέντες 513  18  355  4 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

943  0  149  0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0  0  1.439  1.598 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (130.633)  (28.336)  (116.782)  (9.123) 

        

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:        

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 56.300  0  56.300  0 

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 86.047  26.064  82.949  11.610 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 

7.995  (2.506)  7.394  (1.469) 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (1.242)  (998)  (1.052)  (669) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (386)  (531)  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 148.714  22.029  145.591  9.471 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 19.202  2.182  7.752  (239) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 9.159  6.977  3.301  3.540 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα συγχωνευόµενων 
εταιρειών 0  0  2.579  0 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 24

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 28.361  9.159  13.631  3.301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επιχείρησης  
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο: ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµητρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πρόεδρος) 

  ΜΗΛΙΑΡΑΣ του Εµµανουήλ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) 
  ΜΠΛΕΤΣΟΣ του Ιωάννου ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ(∆ιευθύνων Σύµβουλος) 
  ΚΕΧΑΓΙΑ Ιωάννου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μέλος) 
  ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ Γεωργίου ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) 
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αθανασίου ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μέλος) 
  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βάιου ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος) 

 
Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων 2-4 
   111 11 Αθήνα 
   Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. 
   Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10 
   104 34 Αθήνα 
   Ελλάδα  
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 
Ο Όµιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και 
επιστηµονικών κέντρων, εξοπλισµένων µε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην 
παροχή κάθε φύσεως ιατρικών υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της 
οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. 
 
Οι µετοχές της Μητρικής Εταιρείας 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 57,1 % στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Ερµού 2, Αθήνα).    
 
  
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
2.1 Γενικά 
Οι συνηµµένες ετήσιες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-
31/12/2007 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση 
ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα-οικόπεδα και 
κτίρια) και ορισµένες επενδύσεις σε µετοχές και επενδυτικά ακίνητα, οι οποίες αποτιµήθηκαν 
στην εύλογη αξία τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει 
της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας.  
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2007 έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί 
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και τις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών 
και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007. 
 
 
2.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η Εταιρεία, οι θυγατρικές της και οι 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 
∆.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 ∆.Π.Χ.Π..  
 
 
2.3 Χρήση εκτιµήσεων 
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Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 
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. Οι τοµείς που 
απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις 
είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο 
"Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης" στη Σηµείωση 6. 
 
 
2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 (1/1-
31/12/2007) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 21 Μαρτίου 
2008. 
 
 
2.5 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν 
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 2009 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοικήσεως της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση 
από την εφαρµογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται στη συνέχεια: 
 
∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 
Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆.Λ.Π. 23, η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος 
της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, 
κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό 
καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. 
Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
∆.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων & ∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες και Εταιρικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)  
Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις των αναθεωρηµένων ∆.Π.Χ.Π. 3 και ∆.Λ.Π. 27  είναι: (α) η 
µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως, (β) ο 
επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής όταν ο έλεγχος των δραστηριοτήτων µια 
οντότητας ανακτάται ή χάνεται, (γ) η αναγνώριση απευθείας στα ίδια κεφάλαια της επίδρασης 
όλων των µεταβολών του ποσοστού ελέγχου σε ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες οντότητες, 
οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου και (δ) η απόδοση βαρύτητας στο τίµηµα που 
καταβλήθηκε στον πωλητή και όχι στις δαπάνες που πραγµατοποίησε ο αγοραστής για την 
απόκτηση του ελέγχου µιας οντότητας, µε συνέπεια κόστη που σχετίζονται µε την εξαγορά 
και µεταβολές στην αξία του αρχικού τιµήµατος να µην περιλαµβάνονται στο κόστος της 
συνένωσης αλλά να λογιστικοποιούνται συχνά στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι 
τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. 
 
 
∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 1 απαιτεί όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε τους µετόχους. Για το λόγο αυτό εισάγεται µια νέα 
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα εµφανίζονται 
µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009)  
Το ∆.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 ∆.Λ.Π. 14."Πληροφόρηση κατά τοµέα". Το εν λόγω πρότυπο δεν 
έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ιερµηνεία 11 ∆.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 ∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ιερµηνεία 12 Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008)  
Η ∆ιερµηνεία αυτή πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆.Π.Χ.Π. για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις 
παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία 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 
∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) 
Η Ε∆∆ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το 
∆.Λ.Π. 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η ∆ιερµηνεία 13 διευκρινίζει ότι όταν οι 
επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια 
συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο 
µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται 
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η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται 
λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου 
το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα 
ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου 
αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα 
ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε 
µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία 
εκτίµησης της πιθανής επίδρασης της συγκεκριµένης ∆ιερµηνείας. 
 
∆ιερµηνεία 14 Οι περιορισµοί σε ένα σαφώς προσδιορισµένο ωφέλιµο στοιχείο 
ενεργητικού, οι ελάχιστες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης και η αλληλεπίδραση τους 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008) 
Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες αναφορικά µε την εκτίµηση του κινδύνου που περιέχεται 
στο ∆.Λ.Π. 19 σε σχέση µε το ύψος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται ως στοιχείο 
ενεργητικού. Επιπρόσθετα επεξηγεί πώς το συνταξιοδοτικό στοιχείο ενεργητικού ή 
παθητικού επηρεάζεται από τις ελάχιστες καταστατικές ή συµβατικές προϋποθέσεις 
χρηµατοδοτήσεις. Η ∆ιερµηνεία 14 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο. 
 
 
 
3. ∆οµή του Οµίλου 
Ο Όµιλος EUROMEDICA αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Μητρική Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες    

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Αθήνα 71,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 60,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Βόλος 51,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 69,4% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. Λάρισα 70,7% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα 70,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 74,3% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Θεσσαλονίκη 50,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ. Θεσσαλονίκη 90,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος 57,4% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

EURO PROCUREMENT A.E. Αθήνα 99,9% Εµπορία ιατρικών 
αναλωσίµων 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Βόλος 32,5% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ Αθήνα 48,9% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Σέρρες 47,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε. Πτολεµαϊδα 49,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. Λουξεµβούργο 100,0% Εταιρεία τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. Φλώρινα 90,0% Τουριστικές επιχειρήσεις 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 29

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Θεσσαλονίκη 52,2% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα 79,9% Εταιρεία πληροφοριακών 
συστηµάτων 

    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια)    

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Κόρινθος 41,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αλεξανδρούπολη 49,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.) 

Λάρισα 50,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.) 

Λάρισα 60,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αθήνα 49% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (KEΡΚΥΡΑ) 

Κέρκυρα 50,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. Μέγαρα 49% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε Ελευσίνα 49% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Ελευσίνα 49,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. Τρίκαλα 45,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Πιερία 49% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

    

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες    

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 40,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 39,9% Εµπορία και service ιατρικών 
µηχανηµάτων 

DORMED HELLAS A.Ε. Θεσσαλονίκη 34,9% Εµπορία και service ιατρικών 
µηχανηµάτων 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.  Βόλος 40,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κοζάνη 21,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε. Μυτιλήνη 35,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚ0 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι Α Ε Καβάλα 34,0% Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

 
Κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του 
Οµίλου ενοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2006, 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 31/10/2006 και 31/10/2006 αντίστοιχα και των θυγατρικών εταιρειών ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε., Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A., ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.), MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.), DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, 
ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε., ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά µε τη 
µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης από την 1/1/2007, 1/4/2007, 1/4/2007, 30/6/2007, 
1/7/2007, 1/9/2007, 1/9/2007, 1/9/2007, 30/9/2007, 1/10/2007, 1/10/2007, 1/10/2007, 
1/11/2007, 23/11/2007, 6/12/2007 και 31/12/2007 αντίστοιχα. Επίσης, οι συγγενείς εταιρείες 
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., DORMED HELLAS A.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
Ι.Α.Ε. και MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι Α Ε περιλήφθηκαν για 
πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 
από την 31/10/2006, 31/12/2006, 30/6/2007, 1/6/2007, 1/10/2007, 1/11/2007 και 31/12/2007 
αντίστοιχα. 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση οι συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Εξαγορές και ιδρύσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 
� Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

49,0 % των µετοχών της εταιρείας ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Γουµεράς 10, 
Πτολεµαΐδα) και δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν 
λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 1.470. 

 
� Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

90,0 % των µετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε., η οποία έχει έδρα στο Νυµφαίο Φλώρινας και δραστηριοποιείται 
στην δηµιουργία, οργάνωση και εκµετάλλευση επιχειρήσεων οικοτουριστικού χαρακτήρα, 
ξενοδοχείων, ξενώνων, καταλυµάτων και εν γένει τουριστικών µονάδων και 
εγκαταστάσεων. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής 
εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.103. 

 
� Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

52,2 % των µετοχών της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία 
έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη (Μαρκεντάου 11, Θεσσαλονίκη) και δραστηριοποιείται στην 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω 
της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε., η οποία 
απόκτησε ποσοστό συµµετοχής 49%, έχοντας επιπλέον δεσµεύσει µετοχές ύψους 
21,2%, έναντι συνολικού τιµήµατος € 477. 

 
� Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως η µητρική εταιρεία του 
Οµίλου EUROMEDICA Α.Ε. σύστησε την κατά 100,0 % θυγατρική εταιρεία 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
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EUROMEDICA FINANCE No1 S.A., η οποία έχει έδρα το Λουξεµβούργο (8 – 10 Rue 
Mathias Hardt – Luxemburg) µε ειδικό σκοπό την διαχείριση και εξασφάλιση 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 60.000 για λογαριασµό της 
µητρικής εταιρείας του Οµίλου. 

 
� Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

60,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει έδρα 
στην Νίκαια Λάρισας και δραστηριοποιείται στην λειτουργία κέντρων αποκατάστασης. Η 
απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας 
EUROMEDICA A.E., η οποία απόκτησε ποσοστό συµµετοχής 50,0 % έναντι συνολικού 
τιµήµατος € 400 και µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία απόκτησε ποσοστό συµµετοχής 20,0 % έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 132. 

 
� Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

79,9 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η οποία έχει έδρα στο Νέο Ψυχικό Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 249) και 
δραστηριοποιείται στην εµπορία και την κατασκευή πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστηµάτων. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της θυγατρικής 
εταιρείας EURORPOCUREMENT A.E., η οποία απόκτησε ποσοστό συµµετοχής                
80,0 % έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.350. Η εν λόγω συµµετοχή αποκτήθηκε από τη 
συνδεµένη επιχείρηση SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου 
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  

 
� Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

41,0 % των µετοχών της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., µε 
παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η 
οποία έχει έδρα στη Κόρινθο (Αγ. Παύλου 26, Κόρινθο) και δραστηριοποιείται στην 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω 
της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος € 88. 

 
� Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

49,0 % των µετοχών της εταιρείας MEDINET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε παράλληλη ανάληψη 
της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην 
Αλεξανδρούπολη (Ανθεµίου 9 και Αυτοκράτειρας Θεοδώρας, Αλεξανδρούπολη) και 
δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω 
συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 437. 

 
� Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

50,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην Νίκαια Λάρισας και 
δραστηριοποιείται στην λειτουργία κέντρων αποκατάστασης. Η απόκτηση της εν λόγω 
συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 8.350. 
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� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 
49,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., η οποία έχει έδρα στα Μέγαρα Αττικής και 
δραστηριοποιείται στην παροχή ιστρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω 
συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E. έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 700 καθώς και µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.350. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

49% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε., η οποία έχει έδρα στην Ελευσίνα (Χατζηδάκη & Παγκάλου 4) και δραστηριοποιείται 
στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η Euromedica έχει δεσµεύσει επιπλέον µετοχές ίσες 
µε 41% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής. Η απόκτηση της συµµετοχής 
επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού 
τιµήµατος € 8.105. 

 
 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

49,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, µε παράλληλη ανάληψη της 
άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Η απόκτηση της εν λόγω 
συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 214. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

49% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Α.Ε., η οποία έχει έδρα στην Κατερίνη (Μητροπόλεως 7) και δραστηριοποιείται στην 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω 
της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε., η οποία 
απόκτησε ποσοστό συµµετοχής 49%, και έχει δεσµεύσει επιπλέον µετοχές ποσοστού 
41% µε προσύµφωνο, έναντι συνολικού τιµήµατος € 280. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

45,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στο ∆ήµο Τρικάλων και δραστηριοποιείται στην 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω 
της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος € 652. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

50,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της 
µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος € 2.281. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

49% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., η οποία έχει έδρα στο Πικέρµι Αττικής και 
δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω 
συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROPROCUREMENT Α.Ε., η 
οποία απόκτησε ποσοστό συµµετοχής 49%, και έχει δεσµεύσει επιπλέον µετοχές µε 
προσύµφωνο ίσες µε 22%, έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.311. 
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Εξαγορές νέων συγγενών εταιρειών 
� Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

34,9 % των µετοχών της συγγενούς εταιρείας DORMED HELLAS Α.Ε., η οποία έχει έδρα 
στην Θεσσαλονίκη (Σόλωνος10 και Μιαούλη 68) και δραστηριοποιείται στην εµπορία, την 
επισκευή και την ενοικίαση ιατρικών µηχανηµάτων και την εµπορία ιατρικών 
αναλωσίµων. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της θυγατρικής 
εταιρείας EURORPOCUREMENT A.E., η οποία απόκτησε ποσοστό συµµετοχής                
35,0 % έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.995. 

 
� Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως συστήθηκε η εταιρεία 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., η οποία έχει έδρα στο Βόλο (Μενάνδρου και 
Σίνα, Βόλος) και δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, στην οποία ο 
Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 40,0%. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε 
µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., µε ποσό εισφοράς στο µετοχικό 
κεφάλαιό της € 64. 

 
� Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

21,0 % των µετοχών της συγγενούς εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής 
επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού 
τιµήµατος € 525. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

35,0 % των µετοχών της συγγενούς εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε., η 
οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω 
συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 315. 

 
� Κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως ο Όµιλος απόκτησε το 

35,0 % των µετοχών της συγγενούς εταιρείας MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής 
εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος € 214. 

 
Μεταβολές ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
� Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως το ποσοστό συµµετοχής 
του Οµίλου στη συγγενή εταιρεία ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ αυξήθηκε από 25,0 %, όπου ανερχόταν κατά 
την 31/12/2006, σε 40,0 %. Η εν λόγω αύξηση επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας 
EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 15,0 % έναντι συνολικού τιµήµατος          
€ 160. 

 
� Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως το ποσοστό συµµετοχής 
του Οµίλου στη θυγατρική εταιρεία ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
αυξήθηκε από 50,0 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2006, σε 69,4 %. Η εν λόγω 
αύξηση επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε 
επιπλέον 19,4 % έναντι συνολικού τιµήµατος € 195. 

 
� Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως το ποσοστό συµµετοχής 
του Οµίλου στη θυγατρική εταιρεία ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ µειώθηκε 
από 100,0 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2006, σε 48,9 %. Η εν λόγω µείωση 
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επιτεύχθηκε λόγω πωλήσεως της συνολικής συµµετοχής (100,0 %) που κατείχε η µητρική 
εταιρεία EUROMEDICA A.E., µέρος της οποίας (49,0 %) αποκτήθηκε από τη θυγατρική 
εταιρεία του Οµίλου EUROPROCUREMENT A.E. έναντι συνολικού τιµήµατος € 195 
χωρίς να προκύψει κέρδος ή ζηµιά. Ο Όµιλος µετά την εν λόγω µείωση του ποσοστού 
συµµετοχής του δεν απώλεσε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εν λόγω θυγατρικής 
εταιρείας καθώς η µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E. διατήρησε την άσκηση διοίκησης 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. 

 
� Κατά το τέταρτο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσεως η µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E. 
κάλυψε κατά το ποσοστό συµµετοχής της την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΕ. διαθέτοντας το ποσό των € 1.015.  

 
 

� Κατά το δεύτερο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσεως η µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E. 
κάλυψε κατά το ποσοστό συµµετοχής της την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. διαθέτοντας το ποσό των  
€ 2.135.  

 
 
 
4. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις και από το 
σύνολο των εταιρειών που περιλαµβάνονται σε αυτές και είναι οι ακόλουθες: 
 
 
4.1 Βάση ενοποιήσεως 
Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. 
 
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, 
από την Μητρική Εταιρεία του Οµίλου, κυρίως µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών 
της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών 
εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία 
που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 
 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές, καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που 
έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε 
επίπεδο Οµίλου), απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές 
αποµείωσης. 
 
 
4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των 
κερδών και των ζηµιών των συνδεδεµένων εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι την 
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ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των 
ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της 
επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση 
περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική 
ιδιότητα. 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές 
αποµείωσης. 
 
 
4.3 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της 
είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας 
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του 
ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε 
να αντανακλούν  τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από  
την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται 
στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων.   
 
Το νόµισµα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Οµίλου είναι το επίσηµο νόµισµα της 
εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί, το οποίο είναι επίσης το ευρώ. Εποµένως, 
σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων δεν υφίσταται θέµα µετατροπής σε ευρώ των 
στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου που έχουν 
έδρα στο εξωτερικό. 
 
 
4.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 
αξίες κτήσεώς τους, εκτός των ιδιόκτητων γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων, τα οποία κυρίως 
αφορούν διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και γραφεία και εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους, 
µε βάση εκτιµήσεις ανεξάρτητων αναγνωρισµένων εκτιµητών οι οποίες διενεργούνται 
περιοδικά κάθε 2-3 έτη, µειούµενη κατά τις αποσβέσεις όσον αφορά τα κτίρια. Οι 
σωρευµένες αποσβέσεις κατά την χρονική στιγµή µίας επανεκτίµησης αντιλογίζονται και το 
κόστος κτήσεως αναπροσαρµόζεται στο ποσό της εκτίµησης. Όλα τα άλλα στοιχεία των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται στο ιστορικό τους κόστος µειούµενο µε τις 
διενεργηθείσες επί αυτού αποσβέσεις.  
 
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. 
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Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων, υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
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. 
 
 
4.5 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
4.5.1 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 
 
 
4.5.2 Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και µεταβολές σε ποσοστά µειοψηφίας 
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς, σύµφωνα µε την 
οποία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων) της εξαγοραζόµενης εταιρείας αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει από συνενώσεις επιχειρήσεων 
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 της συναλλαγής. Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας εξαγοράς, η αναγνωρισθείσα 
υπεραξία αποτιµάται στο ιστορικό κόστος µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
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Η υπεραξία που έχει προκύψει από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών δεν αποσβένεται 
αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας της τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 
συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της µπορεί 
να έχει αποµειωθεί. Κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς η υπεραξία που προκύπτει κατανέµεται 
στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών οι οποίες αναµένεται να ωφεληθούν από την 
σχετική επιχειρηµατική συνένωση. Για τη διενέργεια του ελέγχου αποµείωσης της αξίας της 
υπεραξίας προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της εκάστοτε µονάδας δηµιουργίας 
ταµειακών ροών µε την οποία σχετίζεται η υπό έλεγχο υπεραξία. Στις περιπτώσεις όπου το 
ανακτήσιµο ποσό µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών υπολείπεται της λογιστικής της 
αξίας, συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας, τότε αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης κατά 
το ποσό της διαφοράς τους, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της αντίστοιχης χρήσεως ή 
περιόδου.  
 
Εάν µία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών (ή τµήµα αυτής) στην οποία έχει κατανεµηθεί 
υπεραξία πωληθεί, η υπεραξία που αναλογεί σε αυτή συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία 
της πωλούµενης µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών προκειµένου να προσδιορισθεί το 
προκύπτον αποτέλεσµα της πώλησης.  
 
Όταν ο Όµιλος αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής του σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες 
(εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας) η συνολική διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της 
λογιστικής αξίας των ποσοστών µειοψηφίας που αποκτώνται αναγνωρίζεται είτε ως υπεραξία 
στον ενοποιηµένο ισολογισµό, όταν το τίµηµα εξαγοράς υπερβαίνει την αντίστοιχη λογιστική 
αξία των ποσοστών µειοψηφίας, είτε ως αρνητική υπεραξία στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως, όταν το τίµηµα εξαγοράς υπολείπεται της αντίστοιχης λογιστικής αξίας των 
ποσοστών µειοψηφίας που εξαγοράζονται. Κατ’ αντιστοιχία, όταν πωλούνται ποσοστά 
µειοψηφίας, χωρίς όµως να χάνεται η δυνατότητα ελέγχου της θυγατρικής εταιρείας από τον 
Όµιλο, τότε τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 
 
 
4.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις, δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η 
ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 
εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 
µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 
του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 
ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το 
περιουσιακό στοιχείο. 

 
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
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4.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη 
ενοικίων και την αύξηση της εµπορικής αξίας τους. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 
χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου, καθώς και για 
διοικητικούς σκοπούς.  
 
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. 
 
 
4.8 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των 
αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει όλες 
τις αναγκαίες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο 
εναπόθεσης και επεξεργασίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η 
εκτιµώµενη τιµή πώλησής τους στην κανονική λειτουργία του Οµίλου, µειωµένη µε τα 
εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
πρώτων και βοηθητικών υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασής τους στην 
κανονική λειτουργία του Οµίλου. Αποµείωση της αξίας βραδέως κινούµενων ή απαξιωµένων 
αποθεµάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Κατά την 31/12/2007 και την 
31/12/2006 δεν υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία τους. 
 
 
4.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 
4.9.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
� Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου 
από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

� Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται 
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης. 

 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 
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στην εύλογη αξία τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα, 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως την περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν. 
 
4.9.2 ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :  
� Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
� Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος,  
� Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για 

λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 
µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
4.9.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 
και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
4.9.4 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
προηγούµενες τρείς κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς 
τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο 
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 
περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 
ταξινοµούνται ως διαθέσιµα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.   
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται 
από τα µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων 
εταιρειών υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές 
ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι µετοχές, των 
οποίων οι εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή 
κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται 
ως διαθέσιµα–προς–πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες 
αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως 
κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων. 
 
4.9.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση 
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τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου 
ή τακτοποίησης µε συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις 
συµψηφίζονται. 
 
 
4.10 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. 
 
 
4.11 ∆ιαθέσιµα 
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 
της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 
 
 
4.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα 
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 
ποσού.  
 
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
 
4.13 ∆άνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  
στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των δανείων. 
 
 
4.14 Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές 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. 
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Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των 
λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε 
σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 
 
4.15 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους της 
χώρας στην οποία εδρεύει έκαστη εταιρεία του Οµίλου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, 
φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι 
θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 
διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις 
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 
φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 
 
 
4.16 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 
4.17 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 
Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, για την 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 
δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 
στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 
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χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές 
που αναλύονται στην Σηµείωση 38 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. 
  
 
4.18 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.  
 
 
4.19 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
µέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε 
να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν 
σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι 
σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 
µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 
 
4.20 Κρατικές 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.  
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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. 
 
 
4.21 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. 
 
 
4.22 Έξοδα 
4.22.1 Λειτουργικές µισθώσεις 
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
 
4.22.2 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. 
 
4.22.3 Κόστος χρηµατοδότησης 
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
4.23 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.  
 
Τα αµβλυµµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που 
αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων 
µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των µετατρέψιµων µετοχών). 
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4.24 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.  
 
 
 
5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιµής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου οι πολιτικές της 
οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση αναγνωρίζει, 
υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις 
λειτουργικές µονάδες του Οµίλου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη 
συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές 
όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και µη χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
 
 
5.1 Κίνδυνος αγοράς 
5.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο σχεδόν των 
περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ. Αναφορικά µε τις 
περιορισµένες εµπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόµισµα διαφορετικό του 
λειτουργικού, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών µε προκαταβολικό 
διακανονισµό µε σκοπό τον περιορισµό των συναλλαγµατικών διαφορών.  
 
 
5.1.2 Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις κατηγορίες 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του 
Οµίλου περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας 
του αφορά ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία 
εκµεταλλεύεται ο Όµιλος και δεν υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο άµεσο 
µέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών 
ακινήτων που διακατέχει ο Όµιλος, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µικρό 
µέρος της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούµενη 
στρατηγική της ∆ιοικήσεως αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει µε τη 
πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα 
και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου οικονοµικού οφέλους κυρίως µέσω της µισθώσεως των 
σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
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Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις κατηγορίες των διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως. Η 
∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των τιµών εκείνων των 
χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (χρηµατιστήριο) και 
αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την εξασφάλιση 
ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως.    
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών ιατρικών αναλωσίµων  που 
χρησιµοποιεί στην εκτέλεση ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει. Ο κίνδυνος αυτός 
αντιµετωπίζεται κυρίως µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των αναλωθέντων κατά 
περίπτωση υλικών. 
 
 
5.1.3 Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι 
λειτουργικές ταµειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των 
επιτοκίων. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο Όµιλος κατά την 31/12/2007 είχε εκταµιεύσει δάνειο (µετατρέψιµο 
οµολογιακό δάνειο) ποσού € 60.100 (αποτιµηµένο την 31/12/2007 σε € 51.541), το οποίο είναι 
σταθερού επιτοκίου (συµβατικό) και ανέρχεται στο 3,60 % ετησίως και ως εκ τούτου δεν 
υφίσταται θέµα επιτοκιακού κινδύνου. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο 
εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.  
 
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και 
τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. 
 
Κατά την 31/12/2007, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 
υψηλότερα/χαµηλότερα και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και η καθαρή θέση του Οµίλου θα εµφανίζονταν 
µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 582 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
 
5.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε οµιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα 
χρηµατικά διαθέσιµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές 
εκθέσεις στους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και 
διενεργηµένων συναλλαγών. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων του Οµίλου αποτελούνται από ασφαλιστικά ταµεία, τους ιδιώτες 
πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων 
του, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από 
ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις 
απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται περιορισµένος. 
Η εξασφάλιση των απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της ευρείας διασποράς 
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της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση.   
 
 
5.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών 
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. 
Λόγω της δυναµικής επέκτασης των δραστηριοτήτων, ο Όµιλος διατηρεί ευελιξία 
χρηµατοδότησης µε το να διατηρεί διαθεσιµότητα πιστώσεων. Κατά το πρώτο τρίµηνο της 
χρήσεως 2008 εγκρίθηκαν δύο νέα οµολογιακά δάνεια, συνολικού ποσού € 130.000, τα οποία 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού του 
Οµίλου και για την χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων (βλ. σχετικά Σηµείωση 45.2). Επίσης, ο 
Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του µε σκοπό την ενίσχυση του 
κεφαλαίου κίνησης.  
 
Η ∆ιοίκηση επισκοπεί τις κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις 
προσδοκώµενες ταµειακές ροές του Οµίλου.  
 
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 
σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 
 

Κατά την 31/12/2007 Μέχρι 1 έτος  Από 1 έως 
και 2 έτη  Από 2 έως 

και 5 έτη  
Πάνω από 5 

έτη 

∆άνεια 89.178  12.198  96.593  15.231 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 102.287  0  0  0 
        
        

Κατά την 31/12/2006 Μέχρι 1 έτος  Από 1 έως 
και 2 έτη  Από 2 έως 

και 5 έτη  
Πάνω από 5 

έτη 

∆άνεια 48.896  6.977  28.826  21.009 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 90.839  0  0  0 

 
 
5.4 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Σκοπός του Οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας 
συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους µετόχους του και οφέλη στους λοιπούς 
ενδιαφερόµενους καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δοµής, η οποία θα µειώνει το 
κόστος κεφαλαίου. 
 
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται 
ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται 
ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
δάνεια όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό 
κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον Ισολογισµό συν το 
καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Σύνολο δανείων (Σηµείωση 37) 204.889  105.406 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµείωση 32) (28.361)  (9.159) 
Καθαρό χρέος 176.528  96.247 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 215.504  82.156 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου 392.032  178.403 
Συντελεστής µόχλευσης 45,03%  53,95% 
 
Η σηµαντική βελτίωση του συντελεστή µόχλευσης για τον Όµιλο κατά τη τρέχουσα χρήση, 
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παρά τη σηµαντική αύξηση του δανεισµού από € 105.406 σε € 204.889, οφείλεται κυρίως:          
(α) στην αύξηση της κερδοφορίας του Οµίλου, ο οποίος πραγµατοποίησε κέρδη µετά από 
φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας συνολικού ποσού € 19.077, (β) στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας κατά το ποσό των € 60.000 µε καταβολή µετρητών (βλ. 
σχετικά Σηµείωση 33) καθώς και στην υπεραξία που προέκυψε από την αλλαγή της λογιστικής 
πολιτικής των ακινήτων και την επανεκτίµηση αυτών σε εύλογες (τρέχουσες αξίες) από την 
οποία προέκυψε καθαρή µετά φόρων ωφέλεια για τον Όµιλο συνολικού ποσού € 21.105 (βλ. 
σχετικά Σηµείωση 7).  
5.5 Εύλογη Αξία 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κυκλοφορούν στο εµπόριο στις ενεργές 
αγορές (όπως τα επενδυτικά ακίνητα, οι εµπορικές συναλλαγές, οι διαθέσιµοι προς πώληση 
τίτλοι και οι τίτλοι σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσεως) είναι βασισµένη στις 
τιµές αγοράς την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η αναφερόµενη τιµή της αγοράς που 
χρησιµοποιείται για χρηµατοοικονοµικούς σκοπούς από τον Όµιλο είναι η τρέχουσα τιµή 
προσφοράς. 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε µια ενεργή 
αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιµήσεων. Η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου χρησιµοποιεί πληθώρα µεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις συνθήκες 
αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  
 
 
 
6. 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 
στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης 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 ∆.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 
22. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή 
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά 
ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της 
επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την 
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πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, 
τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων 
των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 
 
 
7. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αποτίµησης ακινήτων 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου κατά την 1/1/2007 αποφάσισε όπως αλλάξει την λογιστική πολιτική 
παρακολουθήσεως των ιδιόκτητων ακινήτων (γηπέδων-οικοπέδων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων) από αυτή του ιστορικού κόστους σε αυτή των επανεκτιµήσεων σε εύλογη 
αξία σε τακτά χρονικά διαστήµατα (2-3 έτη, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο συντοµότερα). 
Βασικός λόγος της εν λόγω αλλαγής αποτέλεσε το γεγονός ότι η λογιστική αξία των 
ιδιόκτητων ακινήτων του Οµίλου κατά την λήξη της αµέσως προηγούµενης χρήσεως 
υπολειπόταν σηµαντικά της  εύλογης (τρέχουσας) αξίας τους, µε αποτέλεσµα το κυριότερο 
µέρος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, αυτό των ιδιόκτητων ακινήτων, να εµφανίζεται 
σηµαντικά υποτιµηµένο. Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι µε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής των 
ιδιόκτητων ακινήτων του Οµίλου, από αυτή του ιστορικού κόστους σε αυτή της εύλογης 
αξίας, οι µέτοχοι και γενικότερα οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου θα 
είναι σε θέση άµεσα να διαµορφώνουν σαφέστερη εικόνα σχετικά µε την τρέχουσα αξία των 
ιδιόκτητων ακινήτων που έχει σε κάθε ηµεροµηνία ο Όµιλος στην κυριότητά του. 
 
Για την υλοποίηση της εν λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής η ∆ιοίκηση του Οµίλου ανέθεσε 
σε αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων την αποτίµηση της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου κατά την 1/1/2007. Η υπεραξία που προέκυψε ανήλθε για τον Όµιλο 
και την Εταιρεία στο ποσό των € 40.105 και € 25.855 αντίστοιχα, µε συνέπεια την αύξηση 
των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το ποσό των € 30.078 (εκ των 
οποίων ποσό € 9.264 αντιστοιχούσε σε µετόχους της µειοψηφίας) και € 19.391 για την 
Εταιρεία αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογικής 
υποχρέωσης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 10.027 και € 6.464 αντίστοιχα. Με τα 
ανωτέρω ποσά υπεραξίας, € 40.105 και € 25.855, προσαυξήθηκε το υπόλοιπο των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
Οι σχετικές αποσβέσεις των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως 
υπολογίσθηκαν βάσει των νέων ως άνω αξιών της 1/1/2007 και της υπολειπόµενης διάρκειας 
ωφέλιµης ζωής έκαστου ακινήτου, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται αυξηµένες για τον Όµιλο 
και την Εταιρεία κατά τα ποσά των € 228 και € 101 αντίστοιχα. 
 
 
 
8. Αναµόρφωση κονδυλίων Οικονοµικών Καταστάσεων (∆.Λ.Π. 8) 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου σε επανεξέταση της σχηµατισµένης έως και την 31/12/2006 
προβλέψεως για αποζηµίωση εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία διαπίστωσε, εκ 
παραδροµής, ότι δεν συµπεριλάµβανε το κόστος των δεδουλευµένων δικαιωµάτων των 
εργαζόµενων της Μητρικής Εταιρείας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό, άµεσα, 
προχώρησε στον προσδιορισµό του συνολικού σχετικού κόστους και την επίρριψή του στις 
σχετικές χρήσεις (περιόδους) που έπρεπε να βαρύνει. Για την αναµόρφωση του υπολοίπου 
της σχηµατισµένης προβλέψεως εργαζοµένων λόγω εξόδου από την υπηρεσία ο Όµιλος 
εφάρµοσε αναδροµικά τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 8 "Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις 
Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη" από την 1/1/2004. Από την διόρθωση του υπολοίπου της 
προβλέψεως για αποζηµίωση των εργαζόµενων στον Όµιλο και στην Εταιρεία λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία, ο Ισολογισµός, τα Ίδια Κεφάλαια, τα Αποτελέσµατα και οι Ταµειακές Ροές 
των προηγούµενων χρήσεων που έληξαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, 31η ∆εκεµβρίου 
2005 και 31η ∆εκεµβρίου 2006 αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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8.1 Αναµόρφωση κονδυλίων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2004 
Τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα οποία αναµορφώθηκαν από την 
αναδροµική διόρθωση του υπολοίπου της προβλέψεως για αποζηµίωση εργαζοµένων λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία, του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2004, έχουν ως ακολούθως: 
 
8.1.1 Χρήση 2004 – Ισολογισµός Οµίλου: Τα κονδύλια του Ισολογισµού του Οµίλου για τη 
χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2004 
όπως 

προγενέστερα 
είχαν 

δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 153.570  0  153.570 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.240  0  1.240 
Υπεραξία (Goodwill) 33.595  0  33.595 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 3.222  0  3.222 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.864  0  6.864 
Ακίνητα για επένδυση 345  0  345 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 856  0  856 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.854  252  2.105 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 201.546  252  201.797 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 3.227  0  3.227 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 44.337  0  44.337 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 

197  0  197 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 7.453  0  7.453 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 55.215  0  55.215 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 256.760  252  257.012 

      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 45.610  0  45.610 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.652  0  7.652 
Αποθεµατικά κεφάλαια 6.465  0  6.465 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 15.000  (535)  14.465 
Ίδιες µετοχές (509)  0  (509) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου 74.217  (535)  73.682 

∆ικαιώµατα τρίτων 29.083  0  29.083 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 103.301  (535)  102.766 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 43.666  0  43.666 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 2.372  787  3.159 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.608  0  6.608 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 131  0  131 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.451  0  3.451 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.229  787  57.016 
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 63.821  0  63.821 
∆άνεια 31.012  0  31.012 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 2.397  0  2.397 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 97.231  0  97.231 

Σύνολο υποχρεώσεων 153.460  787  154.247 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 256.760  252  257.012 

 
8.1.2 Χρήση 2004 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου: Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων χρήσεως του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004, 
όπως προγενέστερα είχε δηµοσιευθεί, ανερχόταν σε € 3.512 και αναµορφώθηκε σε € 3.443, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 112.630  0  112.630 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (90.589)  (70)  (90.659) 

Μικτό κέρδος 22.041  (70)  21.971 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.194  0  2.194 

 24.235  (70)  24.165 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (12.455)  0  (12.455) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (571)  0  (571) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (433)  0  (433) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 10.777  (70)  10.706 
Κόστος χρηµατοδότησης (3.192)  0  (3.192) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 7.585  (70)  7.514 
Έσοδα επενδύσεων (203)  0  (203) 

Αποτελέσµατα προ φόρων 7.382  (70)  7.311 
Φόρος εισοδήµατος (2.646)  1  (2.645) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 4.735  (69)  4.666 
∆ικαιώµατα τρίτων (1.223)  0  (1.223) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον 
Όµιλο 3.512  (69)  3.443 

      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 0,12    0,11 
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8.1.3 Χρήση 2004 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου: Τα κονδύλια της Κατάστασης 
Ταµειακών Ροών του Οµίλου για τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, 
αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 7.382  (70)  7.311 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 5.754  0  5.754 
Προβλέψεις (85)  70  (15) 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (25)  0  (25) 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (127)  0  (127) 
Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζηµιές) επενδύσεων (168)  0  (168) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (15)  0  (15) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.360  0  3.360 

 16.076  0  16.076 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 28  0  28 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.289)  0  (2.289) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (371)  0  (371) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 18.207  0  18.207 
(Μείον):     0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.415)  0  (3.415) 

Καταβεβληµένοι φόροι (2.100)  0  (2.100) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 26.135  0  26.135 

      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (9.104)  0  (9.104) 

Αγορά ιδίων µετοχών (1.653)  0  (1.653) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (21.895)  0  (21.895) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 133  0  133 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 350  0  350 

Έσοδα χρεογράφων 166  0  166 

Τόκοι εισπραχθέντες 55  0  55 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  2  0  2 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (31.946)  0  (31.946) 

      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 9.702  0  9.702 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 

2.533  0  2.533 
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(χρεολύσια) 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (1.179)  0  (1.179) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (401)  0  (401) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 10.655  0  10.655 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 4.845  0  4.845 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 2.608  0  2.608 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 7.453  0  7.453 

 
 
8.1.4 Χρήση 2004 – Ισολογισµός Εταιρείας: Τα κονδύλια του Ισολογισµού της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2004 
όπως 

προγενέστερα 
είχαν 

δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 65.082  0  65.082 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.136  0  1.136 
Υπεραξία (Goodwill) 24.537  0  24.537 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 38.655  0  38.655 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 2.415  0  2.415 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.076  0  6.076 
Ακίνητα για επένδυση 0  0  0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 548  0  548 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.273  252  1.525 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 139.722  252  139.973 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 1.857  0  1.857 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 29.505  0  29.505 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 

107  0  107 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 1.573  0  1.573 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 33.042  0  33.042 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172.764  252  173.015 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 45.610  0  45.610 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.652  0  7.652 
Αποθεµατικά κεφάλαια 6.328  0  6.328 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 10.917  (535)  10.382 
Ίδιες µετοχές (509)  0  (509) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 69.997  (535)  69.462 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 27.281  0  27.281 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 984  787  1.770 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0  0  0 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 0  0  0 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 0  0  0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.597  0  3.597 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 31.862  787  32.649 
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 45.237  0  45.237 
∆άνεια 24.822  0  24.822 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 846  0  846 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 70.905  0  70.905 

Σύνολο υποχρεώσεων 102.767  787  103.554 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 172.764  252  173.015 

 
 
 
8.1.5 Χρήση 2004 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Εταιρείας: Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004, 
όπως προγενέστερα είχε δηµοσιευθεί, ανερχόταν σε € 2.396 και αναµορφώθηκε σε € 2.327, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 69.878  0  69.878 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (57.001)  (70)  (57.072) 

Μικτό κέρδος 12.876  (70)  12.806 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.219  0  1.219 

 14.096  (70)  14.025 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (7.650)  0  (7.650) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (176)  0  (176) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (333)  0  (333) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 5.937  (70)  5.867 
Κόστος χρηµατοδότησης (2.819)  0  (2.819) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 3.118  (70)  3.048 
Έσοδα επενδύσεων 511  0  511 

Αποτελέσµατα προ φόρων 3.630  (70)  3.560 
Φόρος εισοδήµατος (1.234)  1  (1.233) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 2.396  (69)  2.327 

      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 0,08    0,08 
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8.1.6 Χρήση 2004 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρείας: Τα κονδύλια της 
Κατάστασης Ταµειακών Ροών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2004, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2004 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 3.630  (70)  3.560 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 3.816  0  3.816 
Προβλέψεις 16  70  87 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (25)  0  (25) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.984  0  2.984 

 10.421  0  10.421 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 174  0  174 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (316)  0  (316) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (145)  0  (145) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.132  0  9.132 
(Μείον):      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.985)  0  (2.985) 

Καταβεβληµένοι φόροι (1.036)  0  (1.036) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 15.244  0  15.244 
      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

(12.651)  0  (12.651) 

Αγορά ιδίων µετοχών (1.653)  0  (1.653) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.659)  0  (2.659) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 130  0  130 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 350  0  350 

Τόκοι εισπραχθέντες 1  0  1 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16.481)  0  (16.481) 
      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 3.796  0  3.796 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.057)  0  (1.057) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (911)  0  (911) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 1.827  0  1.827 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 590  0  590 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 982  0  982 
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.573  0  1.573 

 
 
8.2 Αναµόρφωση κονδυλίων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2005 
Τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα οποία αναµορφώθηκαν από την 
αναδροµική διόρθωση του υπολοίπου της προβλέψεως για αποζηµίωση εργαζοµένων λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία, του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2005, έχουν ως ακολούθως: 
 
 
8.2.1 Χρήση 2005 – Ισολογισµός Οµίλου: Τα κονδύλια του Ισολογισµού του Οµίλου για τη 
χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 160.638  0  160.638 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.669  0  1.669 
Υπεραξία (Goodwill) 36.766  0  36.766 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 3.331  0  3.331 
Επενδύσεις διαθέσιµες ίδιες πώληση 7.744  0  7.744 
Ακίνητα για επένδυση 345  0  345 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 702  0  702 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 959  233  1.192 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 212.154  233  212.387 
      
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 2.865  0  2.865 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 65.560  0  65.560 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 75  0  75 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 6.977  0  6.977 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 75.475  0  75.475 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 287.629  233  287.862 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 45.610  0  45.610 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.652  0  7.652 
Αποθεµατικά κεφάλαια 7.566  0  7.566 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 16.470  (571)  15.899 
Ίδιες µετοχές (569)  0  (569) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου 76.728  (571)  76.158 

∆ικαιώµατα τρίτων 28.376  0  28.376 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 105.105  (571)  104.534 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 42.099  0  42.099 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 2.722  804  3.526 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.571  0  6.571 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 102  0  102 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 0  0  0 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 56

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.393  0  4.393 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 55.888  804  56.692 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 84.909  0  84.909 
∆άνεια 37.682  0  37.682 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 4.046  0  4.046 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 126.637  0  126.637 

Σύνολο υποχρεώσεων 182.525  804  183.328 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 287.629  233  287.862 

 
 
8.2.2 Χρήση 2005 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου: Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων χρήσεως του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005, 
όπως προγενέστερα είχε δηµοσιευθεί, ανερχόταν σε € 2.802 και αναµορφώθηκε σε € 2.766, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 134.761  0  134.761 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (109.111)  (17)  (109.128) 

Μικτό κέρδος 25.650  (17)  25.633 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.403  0  2.403 

 28.053  (17)  28.036 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (14.578)  0  (14.578) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (606)  0  (606) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.310)  0  (1.310) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 11.560  (17)  11.543 
Κόστος χρηµατοδότησης (5.069)  0  (5.069) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 6.491  (17)  6.474 
Έσοδα επενδύσεων 508  0  508 

Αποτελέσµατα προ φόρων 6.999  (17)  6.982 
Φόρος εισοδήµατος (3.445)  (19)  (3.464) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 3.554  (36)  3.518 
∆ικαιώµατα τρίτων (752)  0  (752) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον 
Όµιλο 2.802  (36)  2.766 

      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 0,09    0,09 
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8.2.3 Χρήση 2005 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου: Τα κονδύλια της Κατάστασης 
Ταµειακών Ροών του Οµίλου για τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, 
αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 6.999  (17)  6.982 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 7.317  0  7.317 
Προβλέψεις 367  17  384 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 695  0  695 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (226)  0  (226) 
Έσοδα συµµετοχών (15)  0  (15) 
Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζηµιές) επενδύσεων (384)  0  (384) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (29)  0  (29) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.180  0  4.180 

 18.905  0  18.905 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 362  0  362 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (20.704)  0  (20.704) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (191)  0  (191) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 22.590  0  22.590 
(Μείον):     0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.300)  0  (4.300) 

Καταβεβληµένοι φόροι (1.764)  0  (1.764) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 14.899  0  14.899 
      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (8.863)  0  (8.863) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (17.117)  0  (17.117) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 2.053  0  2.053 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 970  0  970 

Έσοδα χρεογράφων 176  0  176 

Τόκοι εισπραχθέντες 33  0  33 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  15  0  15 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (22.733)  0  (22.733) 
      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 4.266  0  4.266 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 4.894  0  4.894 
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Μερίσµατα πληρωθέντα  (1.412)  0  (1.412) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (390)  0  (390) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 7.358  0  7.358 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (477)  0  (477) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 7.453  0  7.453 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 6.977  0  6.977 
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8.2.4 Χρήση 2005 – Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου: Η κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου για τη χρήση που έληξε κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2005, αναµορφώθηκε ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ           

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
αξίας 

συµµετοχών 
& 

χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 
σε εύλογες 
αξίες 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
µετοχές 

∆ικαιώµατα 
τρίτων 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 όπως προγενέστερα 
είχαν δηµοσιευθεί 31.168 22.319 651 1.577 11.003 0 2.496 0 3.985 68.915 

Προσαρµογές πρώτης υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Π. 0 0 0 0 0 (4.263) 10.179 (1.629) 8.327 16.900 

Προσαρµογή δικαιωµάτων εργαζοµένων  0 0 0 0 0 0 (466) 0 0 (466) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 31.168 22.319 651 1.577 11.003 (4.263) 12.210 (1.629) 12.312 85.349 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2004 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.1.2) 

0 0 0 141 0 0 3.302 0 1.223 4.666 

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 (1.153) 0 (229) (1.382) 

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

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

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

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

Ενσωµάτωση (αποενσωµάτωση) νέων (υφιστάµενων) 
θυγατρικών 

0 0 0 0 0 0 0 0 15.772 15.772 

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

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 45.610 7.652 782 1.718 9.712 (5.748) 14.465 (509) 29.083 102.766 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2005 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.2.2) 

0 0 0 177 0 0 2.589 0 752 3.518 

∆ηλωθέντα 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) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 45.610 7.652 782 1.896 9.712 (4.825) 15.899 (569) 28.376 104.534 
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8.2.5 Χρήση 2005 – Ισολογισµός Εταιρείας: Τα κονδύλια του Ισολογισµού της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 63.793  0  63.793 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.129  0  1.129 
Υπεραξία (Goodwill) 24.537  0  24.537 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 42.344  0  42.344 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 4.513  0  4.513 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 4.933  0  4.933 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 595  0  595 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 275  233  508 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 142.120  233  142.353 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 1.370  0  1.370 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37.244  0  37.244 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 75  0  75 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 3.540  0  3.540 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 42.229  0  42.229 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 184.349  233  184.582 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 45.610  0  45.610 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.652  0  7.652 
Αποθεµατικά κεφάλαια 7.252  0  7.252 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 11.095  (571)  10.524 
Ίδιες µετοχές (509)  0  (509) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 71.099  (571)  70.528 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 23.864  0  23.864 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 1.050  804  1.854 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.617  0  13.617 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 38.531  804  39.335 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.082  0  50.082 
∆άνεια 23.663  0  23.663 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 974  0  974 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 74.719  0  74.719 

Σύνολο υποχρεώσεων 113.250  804  114.054 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 184.349  233  184.582 

 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 61

8.2.6 Χρήση 2005 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Εταιρείας: Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005, 
όπως προγενέστερα είχε δηµοσιευθεί, ανερχόταν σε € 983 και αναµορφώθηκε σε € 948, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 75.010  0  75.010 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (62.202)  (17)  (62.219) 

Μικτό κέρδος 12.808  (17)  12.791 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 720  0  720 

 13.528  (17)  13.511 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (7.862)  0  (7.862) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (153)  0  (153) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (750)  0  (750) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 4.764  (17)  4.747 
Κόστος χρηµατοδότησης (3.634)  0  (3.634) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 1.130  (17)  1.113 
Έσοδα επενδύσεων 585  0  585 

Αποτελέσµατα προ φόρων 1.715  (17)  1.698 
Φόρος εισοδήµατος (731)  (19)  (750) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 983  (36)  948 
      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 0,03    0,03 
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8.2.7 Χρήση 2005 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρείας: Τα κονδύλια της 
Κατάστασης Ταµειακών Ροών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2005, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2005 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 1.715  (17)  1.698 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 4.090  0  4.090 
Προβλέψεις 97  17  114 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 173  0  173 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες 0  0  0 
Έσοδα συµµετοχών (595)  0  (595) 
Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζηµιές) επενδύσεων (86)  0  (86) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0  0  0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.865  0  2.865 

 8.258  0  8.258 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 486  0  486 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.739)  0  (7.739) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (47)  0  (47) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 14.765  0  14.765 
(Μείον):     0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.866)  0  (2.866) 

Καταβεβληµένοι φόροι (431)  0  (431) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.427  0  12.427 
      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (7.516)  0  (7.516) 

Αγορά ιδίων µετοχών 0  0  0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (3.449)  0  (3.449) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 462  0  462 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 905  0  905 
Έσοδα χρεογράφων 86  0  86 
Τόκοι εισπραχθέντες 1  0  1 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  595  0  595 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (8.916)  0  (8.916) 
      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0  0 
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (240)  0  (240) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (503)  0  (503) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (800)  0  (800) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 0  0  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (1.544)  0  (1.544) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 1.968  0  1.968 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 1.573  0  1.573 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 3.540  0  3.540 
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8.2.8 Χρήση 2005 – Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας: Η κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, αναµορφώθηκε ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ       

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 

αξίας 
συµµετοχών & 
χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
µετοχές 

Ποσά 
προοριζόµενα 
για αύξηση 
Μ.Κ. 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 όπως προγενέστερα 
είχαν δηµοσιευθεί 

31.168 22.319 651 1.509 11.002 0 1.518 0 2.366 70.534 

Προσαρµογές πρώτης υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Π. 0 0 0 0 0 (4.263) 7.988 (1.629) (2.366) (270) 

Προσαρµογή δικαιωµάτων εργαζοµένων  0 0 0 0 0 0 (466) 0 0 (466) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 31.168 22.319 651 1.509 11.002 (4.263) 9.040 (1.629) 0 69.798 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2004 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.1.5) 0 0 0 73 0 0 2.253 0 0 2.327 

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

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

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

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

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

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 45.610 7.652 782 1.582 9.712 (5.748) 10.382 (509) 0 69.462 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2005 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.2.6) 

0 0 0 49 0 0 899 0 0 948 

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

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

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 45.610 7.652 782 1.631 9.712 (4.825) 10.475 (509) 0 70.528 
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8.3 Αναµόρφωση κονδυλίων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2006 
Τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα οποία αναµορφώθηκαν από την 
αναδροµική διόρθωση του υπολοίπου της προβλέψεως για αποζηµίωση εργαζοµένων λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία, του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2006, έχουν ως ακολούθως: 
 
 
8.3.1 Αναµόρφωση κονδυλίων Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2006 
8.3.1.1 Χρήση 2006 – Ισολογισµός Οµίλου: Τα κονδύλια του Ισολογισµού του Οµίλου για 
τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 186.610  0  186.610 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2.186  0  2.186 
Υπεραξία (Goodwill) 39.806  0  39.806 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 1.333  0  1.333 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 11.686  0  11.686 
Ακίνητα για επένδυση 310  0  310 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 930  0  930 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 959  0  959 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 243.822  0  243.822 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 3.650  0  3.650 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 80.032  0  80.032 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 

2.911  0  2.911 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 9.159  0  9.159 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 95.751  0  95.751 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 339.573  0  339.573 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 47.130  0  47.130 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.149  0  7.149 
Αποθεµατικά κεφάλαια 9.312  0  9.312 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 19.866  (654)  19.212 
Ίδιες µετοχές (648)  0  (648) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου 82.809  (654)  82.156 

∆ικαιώµατα τρίτων 40.718  0  40.718 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 123.527  (654)  122.873 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 56.511  0  56.511 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 3.378  872  4.250 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.634  (218)  8.416 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 73  0  73 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 136  0  136 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.209  0  3.209 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 71.941  654  72.595 
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 90.839  0  90.839 
∆άνεια 48.896  0  48.896 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 4.370  0  4.370 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 144.105  0  144.105 

Σύνολο υποχρεώσεων 216.046  654  216.700 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 339.573  0  339.573 

 
8.3.1.2 Χρήση 2006 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου: Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων χρήσεως του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 
όπως προγενέστερα είχε δηµοσιευθεί, ανερχόταν σε € 4.155 και αναµορφώθηκε σε € 4.072, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 158.029  0  158.029 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (124.323)  (68)  (124.391) 

Μικτό κέρδος 33.706  (68)  33.638 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.197  0  3.197 

 36.903  (68)  36.835 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (17.721)  0  (17.721) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.082)  0  (1.082) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.853)  0  (1.853) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 16.247  (68)  16.179 
Κόστος χρηµατοδότησης (5.498)  0  (5.498) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 10.750  (68)  10.682 
Έσοδα επενδύσεων 535  0  535 

Αποτελέσµατα προ φόρων 11.285  (68)  11.217 
Φόρος εισοδήµατος (4.850)  (15)  (4.865) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 6.435  (83)  6.351 
∆ικαιώµατα τρίτων (2.280)  0  (2.280) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον 
Όµιλο 4.155  (83)  4.072 

      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 0,14    0,14 
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8.3.1.3 Χρήση 2006 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου: Τα κονδύλια της Κατάστασης 
Ταµειακών Ροών του Οµίλου για τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 
αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 11.285  (68)  11.217 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 8.345  0  8.345 
Προβλέψεις 735  68  803 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 132  0  132 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (185)  0  (185) 
Έσοδα συµµετοχών (36)  0  (36) 
Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζηµιές) επενδύσεων (223)  0  (223) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (29)  0  (29) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.493  0  5.493 

 25.515  0  25.515 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (597)  0  (597) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.462)  0  (10.462) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (157)  0  (157) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.307  0  4.307 
(Μείον):      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.520)  0  (5.520) 

Καταβεβληµένοι φόροι (4.596)  0  (4.596) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.489  0  8.489 
      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (7.344)  0  (7.344) 
Αγορά ιδίων µετοχών (131)  0  (131) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (22.424)  0  (22.424) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 43  0  43 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 1.497  0  1.497 

Έσοδα χρεογράφων 4  0  4 

Τόκοι εισπραχθέντες 18  0  18 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (28.336)  0  (28.336) 
      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 26.064  0  26.064 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (2.506)  0  (2.506) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (998)  0  (998) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (531)  0  (531) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 22.029  0  22.029 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσεως (α)+(β)+(γ) 2.182  0  2.182 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 6.977  0  6.977 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 9.159  0  9.159 

 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 
8.3.1.4 Χρήση 2006 – Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου: Η κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου για τη χρήση που έληξε κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2005, αναµορφώθηκε ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ           

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
αξίας 

συµµετοχών 
& 

χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 
σε εύλογες 
αξίες 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
µετοχές 

∆ικαιώµατα 
τρίτων 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 όπως προγενέστερα 
είχαν δηµοσιευθεί 45.610 7.652 782 1.718 9.712 (5.748) 15.000 (509) 29.083 103.301 

Προσαρµογή δικαιωµάτων εργαζοµένων  0 0 0 0 0 0 (535) 0 0 (535) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 45.610 7.652 782 1.718 9.712 (5.748) 14.465 (509) 29.083 102.766 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2005 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.2.2) 

0 0 0 177 0 0 2.589 0 752 3.518 

∆ηλωθέντα 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) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 45.610 7.652 782 1.896 9.712 (4.825) 15.899 (569) 28.376 104.534 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2006 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.3.1.2) 0 0 0 79 (0) 0 3.993 0 2.280 6.351 

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 (604) 0 (425) (1.028) 

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

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 47.130 7.149 782 1.974 9.712 (3.157) 19.212 (648) 40.718 122.873 

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 
8.3.1.5 Χρήση 2006 – Ισολογισµός Εταιρείας: Τα κονδύλια του Ισολογισµού της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 64.032  0  64.032 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.451  0  1.451 
Υπεραξία (Goodwill) 24.537  0  24.537 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 47.300  0  47.300 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 160  0  160 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 10.375  0  10.375 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 741  0  741 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0  0  0 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 148.595  0  148.595 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 1.515  0  1.515 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 48.442  0  48.442 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 2.908  0  2.908 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 3.301  0  3.301 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 56.166  0  56.166 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 204.761  0  204.761 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 47.130  0  47.130 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.149  0  7.149 
Αποθεµατικά κεφάλαια 8.925  0  8.925 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 11.581  (654)  10.927 
Ίδιες µετοχές 0  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74.785  (654)  74.132 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια 26.320  0  26.320 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 1.226  872  2.098 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.238  (218)  1.020 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 25  0  25 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.273  0  16.273 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 45.082  654  45.736 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 53.447  0  53.447 
∆άνεια 31.398  0  31.398 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 48  0  48 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 84.893  0  84.893 

Σύνολο υποχρεώσεων 129.975  654  130.629 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 204.761  0  204.761 

 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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8.3.1.6 Χρήση 2006 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Εταιρείας: Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 
όπως προγενέστερα είχε δηµοσιευθεί, ανερχόταν σε € 1.266 και αναµορφώθηκε σε € 1.183, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 84.301  0  84.301 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (68.571)  (68)  (68.639) 

Μικτό κέρδος 15.731  (68)  15.663 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.267  0  1.267 

 16.997  (68)  16.929 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (10.052)  0  (10.052) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (563)  0  (563) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.680)  0  (1.680) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 4.702  (68)  4.634 
Κόστος χρηµατοδότησης (3.164)  0  (3.164) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 1.537  (68)  1.469 
Έσοδα επενδύσεων 1.894  0  1.894 

Αποτελέσµατα προ φόρων 3.432  (68)  3.364 
Φόρος εισοδήµατος (2.166)  (15)  (2.181) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 1.266  (83)  1.183 
      
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      
  Βασικά 0,04    0,04 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
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8.3.1.7 Χρήση 2006 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρείας: Τα κονδύλια της 
Κατάστασης Ταµειακών Ροών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2006, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

∆ιόρθωση από 
προσαρµογή 
υπολοίπου 
δικαιωµάτων 
εργαζοµένων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 3.432  (68)  3.364 
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 4.558  0  4.558 
Προβλέψεις 541  68  609 
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 110  0  110 
Έσοδα συµµετοχών (1.598)  0  (1.598) 
Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζηµιές) επενδύσεων (296)  0  (296) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.164  0  3.164 

 9.911  0  9.911 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (145)  0  (145) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (11.538)  0  (11.538) 
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (146)  0  (146) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.023  0  7.023 
(Μείον):      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.172)  0  (3.172) 

Καταβεβληµένοι φόροι (2.521)  0  (2.521) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (588)  0  (588) 
      
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (6.950)  0  (6.950) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.310)  0  (5.310) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 81  0  81 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 1.450  0  1.450 
Έσοδα χρεογράφων 4  0  4 
Τόκοι εισπραχθέντες 4  0  4 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  1.598  0  1.598 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9.123)  0  (9.123) 
      
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 11.610  0  11.610 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.469)  0  (1.469) 
Μερίσµατα πληρωθέντα  (669)  0  (669) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.471  0  9.471 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (239)  0  (239) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 3.540  0  3.540 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 3.301  0  3.301 
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8.3.1.8 Χρήση 2006 – Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας: Η κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, αναµορφώθηκε ως ακολούθως: 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ      

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 

αξίας 
συµµετοχών & 
χρεογράφων 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων 

Αποθεµατικό 
επανεκτίµησης 

αξίας 
επενδύσεων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Ίδιες 
µετοχές 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 όπως προγενέστερα 
είχαν δηµοσιευθεί 45.610 7.652 782 1.582 9.712 (5.748) 10.917 (509) 69.997 

Προσαρµογή δικαιωµάτων εργαζοµένων  0 0 0 0 0 0 (535) 0 (535) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 45.610 7.652 782 1.582 9.712 (5.748) 10.382 (509) 69.462 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2005 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.2.6) 0 0 0 49 0 0 899 0 948 

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 (912) 0 (912) 
Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 924 107 0 1.030 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 45.610 7.652 782 1.631 9.712 (4.825) 10.475 (509) 70.528 

Αναµορφωµένο κέρδος χρήσεως 2006 µετά από φόρους (βλ. 
σχετικά σηµείωση 8.3.1.6) 

0 0 0 50 0 0 1.133 0 1.183 

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 (604) 0 (604) 
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 
Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 1.574 0 0 1.574 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 47.130 7.149 782 1.681 9.712 (3.251) 10.927 0 74.132 
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9. Συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ανακοίνωσε στις 28/9/2007 την απόφαση να συγχωνεύσει η EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, µε απορρόφηση, τις θυγατρικές της εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Ως ηµεροµηνία των Ισολογισµών µετασχηµατισµού 
καθορίστηκε η 30/9/2007. Οι µέτοχοι των απορροφώµενων εταιρειών αντάλλαξαν κάθε µία 
µετοχή της EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έλαβαν µε                 
(α) 1,081 µετοχές για την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., (β) 0,177 µετοχές για την 
EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και (γ) 0,136 µετοχές για την 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Επιπλέον, 
οι υφιστάµενοι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας πριν τη συγχώνευση έλαβαν 0,043 
µετοχές δωρεάν για κάθε µία παλαιά µετοχή που κατείχαν.  

 
Με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους της 27/12/2007 η 
µητρική και οι θυγατρικές εταιρείες ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. Η 
συγχώνευση ολοκληρώθηκε την 31/12/2007µε τη λήψη της υπαριθµ. Κ2-18601/31.12.2007 
εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Η εξαγορά των ποσοστών µειοψηφίας της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (45,5%), 
της EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (49,9%) και ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (39,5%) αµέσως 
πριν από την νοµική συγχώνευση και η προκύψασα υπεραξία (βλ. κατωτέρω) 
αναγνωρίσθηκε στο πάγιο ενεργητικό µε βάση την ακολουθούµενη λογιστική πρακτική του 
Οµίλου.  

 
Σύµφωνα µε την σχέση ανταλλαγής που ορίστηκε από το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης 
εκδόθηκαν 2.753.638, 410.595 και 935.715 νέες µετοχές της EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ υπέρ των παλαιών µετόχων µειοψηφίας της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., της EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
και της ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
αντίστοιχα, οι οποίες πολλαπλασιαζόµενες µε την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της 
EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής (€ 11,78) διαµόρφωσαν το τεκµαρτό κόστος της συναλλαγής σε € 32.438,           
€ 4.837 και € 11.023 αντίστοιχα. Η υπεραξία που υπολογίστηκε σε € 13.956, € 2.209 και        
€ 4.044  από τη διαφορά του κόστους της συναλλαγής µε την καθαρή αξία των περιουσιακών 
στοιχείων των απορροφώµενων εταιρειών που αναλογούσαν στους µετόχους µειοψηφίας 
της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., της EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και της ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αντίστοιχα, κατά την 31/12/2007, ηµεροµηνία της συναλλαγής, 
αναγνωρίσθηκε στο πάγιο ενεργητικό του Οµίλου. 
 
Η συγχώνευση των τριών υφιστάµενων θυγατρικών στις απλές οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε. λογίσθηκε µε την µέθοδο της συνένωσης 
συµφερόντων (pooling of interest), επειδή οι εν λόγω συγχωνεύσεις έγιναν σε ενδο-οµιλικό 
επίπεδο και άρα εστερούντο εµπορικής ουσίας. Με βάση την λογιστική πρακτική που 
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις συναλλαγών που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της 
συνένωσης συµφερόντων, η όποια προκύπτουσα υπεραξία καταχωρείται απευθείας στην 
καθαρή θέση της απορροφώσας εταιρείας, τα κόστη και σχετικά έξοδα της συγχώνευσης 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως ως έξοδα αναδιοργάνωσης και οι εµπορικές 
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πράξεις και συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από τις απορροφώµενες εταιρείες 
λογίζονται για λογαριασµό της απορροφώσας από την έναρξη της χρήσεως ως οι 
συγχωνευόµενες εταιρείες να αποτελούν µια εταιρεία. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα της 
τρέχουσας χρήσεως της EUROMEDICA Α.Ε. (σε επίπεδο µητρικής) περιλαµβάνουν και τις 
δραστηριότητες των τριών θυγατρικών που απορροφήθηκαν από την 1/1//2007. Εποµένως, 
τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσεως 2007 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 
προηγούµενης χρήσεως 2006.  
 
Για σκοπούς συγκρισιµότητας κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα χρήσεως για τη 
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, τα οποία καταρτίσθηκαν µε την υπόθεση (pro 
forma) ότι η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., 
της EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και της ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είχε συντελεστεί από 
την 1/1/2006, ώστε τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 να περιλαµβάνουν το σύνολο των 
δραστηριοτήτων των συγχωνευθέντων εταιρειών ως κατωτέρω: 
 

   
Ισολογσιµός 

Pro-forma της 
31/12/2006  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο ενεργητικό    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   123.466 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις   1.689 
Υπεραξία (Goodwill)   35.961 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες   22.514 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες   160 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση   10.788 
Ακίνητα για επένδυση   0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις   821 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις   0 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   195.401 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέµατα   2.890 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   69.460 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης   2.908 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα   5.880 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   81.137 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   276.537 

    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο   56.018 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο   65.813 
Αποθεµατικά κεφάλαια   (35.211) 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   23.131 
Ίδιες µετοχές   (648) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   109.104 

∆ικαιώµατα τρίτων   0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   109.104 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆άνεια   30.016 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων   2.961 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   8.247 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων   73 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα   136 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   2.672 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   44.105 
    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   77.531 
∆άνεια   43.566 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις   2.232 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   123.329 
    

Σύνολο υποχρεώσεων   167.434 

    

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   276.537 

    
    

   

Κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

χρήσεως           
Pro-forma                      

της χρήσεως              
1/1-31/12/2006  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    
Πωλήσεις   134.066 
Μείον: Κόστος πωλήσεων   (109.805) 

Μικτό κέρδος   24.261 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως   1.892 

   26.154 
    
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (13.038) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (569) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα   (1.726) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα   10.820 
Κόστος χρηµατοδότησης   3.974 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   14.794 
Έσοδα επενδύσεων   1.541 

Αποτελέσµατα προ φόρων   16.336 
Φόρος εισοδήµατος   (3.683) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   12.653 

    
    
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)    
  Βασικά   0,35 
  Αποµειωµένα   0,00 
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10. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου  δραστηριοποιείται στον χώρο 
της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.  
 

10.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα  
10.1.1 ∆εδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2007  

 
Παροχή 
ιατρικών 
υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 214.009 (22.141) 191.868 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (167.486) 21.696 (145.790) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 46.522 (445) 46.078 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.850 0 3.850 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (23.652) 0 (23.652) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.634) 0 (2.634) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.509) 0 (1.509) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 22.578 (445) 22.133 
Κόστος χρηµατοδότησης   (9.368) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών   12.766 
Έσοδα επενδύσεων   18.717 

Αποτελέσµατα προ φόρων   31.483 
Φόρος εισοδήµατος   (9.501) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   21.982 

    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων   
    Αποσβέσεις 11.026 0 11.026 
    
    

10.1.2 ∆εδοµένα χρήσεως 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) 18.931 (124.391) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 33.706 (68) 33.638 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.197 0 3.197 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (17.721) 0 (17.721) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.082) 0 (1.082) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.853) 0 (1.853) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 16.247 (68) 16.179 
Κόστος χρηµατοδότησης   (5.498) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών   10.682 
Έσοδα επενδύσεων   535 

Αποτελέσµατα προ φόρων   11.217 
Φόρος εισοδήµατος   (4.865) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   6.351 

    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων   
    Αποσβέσεις 8.345 0 8.345 
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10.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού  

10.2.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2007)  

 
Παροχή 
ιατρικών 
υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 35.853 0 35.853 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.974 (539) 2.435 
    Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 271.052 (1) 271.051 
    Υπεραξία (Goodwill) 35.961 44.334 80.295 
    Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις 210.690 (120.163) 90.527 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 168.621 (22.468) 146.153 
    Σύνολο υποχρεώσεων (428.471) 83.168 (345.303) 

    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 260.826 (15.670) 245.157 

    
    

10.2.2 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 186.643 0 186.643 
    Υπεραξία (Goodwill) 24.532 15.269 39.801 
    Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις 67.376 (51.446) 15.930 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 126.572 (31.495) 95.077 
    Σύνολο υποχρεώσεων (249.068) 32.317 (216.751) 

    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 158.241 (35.355) 122.886 

 
 
 
11. Κόστος πωλήσεων  
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007  Κατά την 

31/12/2006 

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων 61.686  60.636  60.322  36.579 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 34.679  27.363  24.383  12.479 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 13.593  13.092  10.680  6.477 

Επεξεργασίες από τρίτους 402  172  385  139 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.444  4.411  3.912  2.647 
Έξοδα ενοικίων 2.289  3.126  1.297  1.528 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 3.175  2.433  2.424  1.397 
Λοιπές παροχές τρίτων 7.690  4.355  5.935  1.940 
Έξοδα από φόρους και τέλη 898  494  608  268 
Έξοδα µεταφορών 215  178  165  117 
Έξοδα ταξειδίων 43  20  12  0 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 72  68  71  0 
Λοιπά έξοδα 7.369  1.695  6.046  966 
Έξοδα αποσβέσεων 7.940  6.314  5.960  4.102 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 295  0  295  0 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 0  33  0  0 

Υπόλοιπο 145.790  124.391  122.495  68.639 
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12. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007  Κατά την 

31/12/2006 

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις 21  135  13  109 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.543  1.183  618  248 
Έσοδα από εκµίσθωση παγίων 1.171  996  849  509 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 47  243  0  61 
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων περ/κών 
στοιχείων 

297  29  100  0 

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 6  21  6  18 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 48  372  47  304 
Έσοδα από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 210  218  210  18 
Έσοδα από προβλέψεις για υποτιµήσεις χρεογράφων και 
συµµετοχών 70  0  70  0 

Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 0  0  0  0 
Λοιπά έσοδα 342  0  342  0 
Έσοδα από προβλέψεις επενδυτικών ακινήτων 96  0  0  0 

Υπόλοιπο 3.850  3.197  2.256  1.267 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007  Κατά την 

31/12/2006 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.616  8.587  9.883  5.262 
Επεξεργασίες από τρίτους 145  108  36  30 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.246  1.217  921  254 
Έξοδα ενοικίων 846  545  749  370 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 200  200  115  147 
Λοιπές παροχές τρίτων 696  777  228  304 
Έξοδα από φόρους και τέλη 1.271  1.220  964  811 
Έξοδα µεταφορών 108  40  79  0 
Έξοδα ταξειδίων 240  146  231  103 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 115  270  79  190 
Λοιπά έξοδα 1.649  2.017  1.183  1.930 
Έξοδα αποσβέσεων 3.110  2.014  1.848  456 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 410  581  209  194 

Υπόλοιπο 23.652  17.721  16.525  10.052 

 
 
 
14. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007  Κατά την 

31/12/2006 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 225  114  149  0 
Επεξεργασίες από τρίτους 0  0  0  0 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 60  178  10  223 
Έξοδα ενοικίων 137  107  0  0 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 18  5  0  0 
Λοιπές παροχές τρίτων 22  27  0  0 
Έξοδα από φόρους και τέλη 102  64  0  0 
Έξοδα µεταφορών 11  6  0  0 
Έξοδα ταξειδίων 33  14  0  0 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 280  67  172  0 
Λοιπά έξοδα 480  127  358  0 
Έξοδα αποσβέσεων 36  17  0  0 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.230  355  1.100  340 

Υπόλοιπο 2.634  1.082  1.789  563 

 
 
 
15. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007  Κατά την 

31/12/2006 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 386  321  231  286 
∆ικαστικά έξοδα και προσαυξήσεις 0  1.180  0  1.180 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµιές 777  134  374  60 
Αµοιβές και έξοδα αποσπασµένου προσωπικού 0  1  0  0 
Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 66  157  31  128 
Ζηµιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 0  9  0  0 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα προηγούµενων χρήσεων 0  0  0  0 
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 280  10  105  0 
Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0  41  0  25 

Υπόλοιπο 1.509  1.853  740  1.680 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 10.624  5.392  8.301  3.074 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 81  127  0  99 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 10.704  5.520  8.301  3.172 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 523  18  364  4 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 814  4  810  4 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.337  22  1.174  8 

        

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (9.368)  (5.498)  (7.126)  (3.164) 
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17. Έσοδα επενδύσεων 
Τα έσοδα επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Έσοδα συµµετοχών 38  36  1.006  1.598 
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 401  192  0  0 
Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων 17.717  3  17.717  0 
Κέρδη από πωλήσεις επενδύσεων 822  408  261  346 

Σύνολο εσόδων επενδύσεων 18.977  640  18.983  1.944 
        
Προβλέψεις αποµείωσης αξίας επενδύσεων 0  98  0  49 
Ζηµιές από πωλήσεις επενδύσεων 260  7  263  0 

Σύνολο εξόδων επενδύσεων 260  105  263  49 
        

Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 18.717  535  18.720  1.894 

 
Τα κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες, € 401, αφορούν την αναλογία του Οµίλου 
επί των αποτελεσµάτων των συγγενών εταιριών οι οποίες ενσωµατώνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως (βλ. σχετικά και 
Σηµείωση 24). Τα κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων, € 17.717, αφορούν το κέρδος που 
προέκυψε κατά το τέλος της τρέχουσας χρήσεως από την αποτίµηση της επένδυσης του 
Οµίλου στην εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. η οποία 
περιλαµβάνεται στην κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως (βλ. σχετικά και Σηµείωση 
31). Τα κέρδη από πωλήσεις επενδύσεων αφορούν κυρίως, € 643, το κέρδος του Οµίλου 
από την αναγνώριση στα αποτελέσµατα χρήσεως της αρνητικής οριστικής υπεραξίας που 
προέκυψε από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. και ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν εντός της τρέχουσας χρήσεως (βλ. σχετικά και Σηµείωση 22). 
 
 
 
18. Φόροι εισοδήµατος 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 3.623  3.224  1.241  608 
Φόροι προηγουµένων χρήσεων 671  1.416  435  987 
Αναβαλλόµενος φόρος 5.206  226  5.323  585 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 9.501  4.865  6.999  2.181 
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Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

        
Κέρδη προ φόρων 31.483  11.217  24.940  3.364 
            
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή 
της Εταιρείας (2007: 25 %, 2006: 29 %) 7.871  3.253  6.235  976 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη φορολογία 
εισοδήµατος 1.032  202  783  682 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε 
προηγούµενες χρήσεις 607  1.416  435  987 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας 
εισοδήµατος (9)  (6)  (454)  (463) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως 9.501  4.865  6.999  2.181 

 
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 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.820  5.652  1.710  3.081 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (29.139)  (13.124)  (18.421)  (11.110) 
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον 
Ισολογισµό (24.319)  (7.472)  (16.712)  (8.029) 

        
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης (7.472)  (5.612)  (8.029)  (5.906) 
Φόρος αποτελεσµάτων (5.181)  7  (2.161)  (618) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων (11.665)  (1.852)  (6.522)  (1.505) 

Υπόλοιπο τέλους (24.319)  (7.457)  (16.712)  (8.029) 
 
 
 

       

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2006   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (10.097)  (10)  (510)  (10.617) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (1.706)  (913)  (21)  (2.641) 

Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (15)  0  (10.135)  (10.150) 

Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.306)  (144)  (314)  (1.764) 

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 1.134  (4.376)  (726)  (3.967) 

 (11.990)  (5.443)  (11.706)  (29.139) 

        



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 82

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 1.106  (815)  44  336 

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 1.501  186  38  1.726 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

1.126  62  34  1.222 

Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά 
σε επόµενες χρήσεις 759  654  19  1.431 

Λογισµός εξόδων οµολογιακού δανείου βάσει 
αποτελεσµατικού επιτοκίου 

0  (23)  (1.328)  (1.351) 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0  170  1.233  1.404 

Αποτέλεσµα από πώληση παγίου 0  8  0  8 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 26  19  0  44 

 4.518  262  40  4.820 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
στον Ισολογισµό (7.472)  (5.181)  (11.665)  (24.319) 

        
Εµφάνιση στον Ισολογισµό        
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 996      273 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (8.468)      (24.592) 

 (7.472)      (24.319) 

 
 
 

       

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2006   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2007 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (9.569)  0  0  (9.569) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (1.541)  (721)  0  (2.261) 

Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες 0  0  (6.464)  (6.464) 

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 1.134  (1.260)  (2)  (128) 

 (9.975)  (1.980)  (6.465)  (18.421) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.288)  84  0  (1.204) 

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 818  (629)  0  188 

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 1.384  161  38  1.583 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 1.007  24  0  1.032 

Λογισµός εξόδων οµολογιακού δανείου βάσει 
αποτελεσµατικού επιτοκίου 

0  0  (1.328)  (1.328) 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0  170  1.233  1.404 

 1.947  (180)  (57)  1.710 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
στον Ισολογισµό (8.029)  (2.161)  (6.522)  (16.712) 
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19. Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη που αποδίδονται στους 
µετόχους µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία, συµπεριλαµβάνοντας τις 
µετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως και έχουν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας 19.077  4.072  17.941  1.183 

        

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 32.974.848  30.406.355  32.974.848  30.406.355 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 781.544  328.096  376.429  170.842 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 32.193.304  30.078.259  32.598.419  30.235.513 

        

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) 0,59  0,14  0,55  0,04 

 
 
H Εταιρεία στις 20/7/2007 ολοκλήρωσε την έκδοση µετατρέψιµων οµολογιών ύψους                          
€ 60.100. Τα αµβλυµµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό µετοχών υποθέτοντας ότι όλες οι οµολογίες έχουν µετατραπεί σε 
µετοχές. Το µετατρέψιµο σε µετοχές οµολογιακό δάνειο έχει θεωρηθεί ότι µετατράπηκε σε 
µετοχικό κεφάλαιο και το καθαρό κέρδος της χρήσεως προσαρµόζεται απαλείφοντας τα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δανείου καθαρά από φόρο εισοδήµατος. Τα αµβλυµµένα 
κέρδη ανά µετοχή έχουν ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας 19.077  4.072  17.941  1.183 

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα µετατρέψιµου δανείου 
(καθαρά από φόρους) 1.238  0  1.238  0 

Προσαρµοσµένο καθαρό κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους 
της µητρικής 20.315  4.072  19.179  1.183 

        

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 32.193.304  30.078.259  32.598.419  30.235.513 

Πλέον: Σταθµισµένος αριθµός µετατρέψιµων οµολογιών 2.613.709  0  2.613.709  0 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία για τον 
υπολογισµό των αµβλυµµένων κερδών ανά µετοχή 

34.807.013  30.078.259  35.212.127  30.235.513 

        

Αµβλυµένα κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) 0,55  0,14  0,51  0,04 

 
 
 
20. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
ακολούθως: 
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 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 31/12/2006 47.165 94.461 72.980 1.127 15.636 1.992 233.361 
Προσθήκες χρήσεως 2007 2.875 6.603 16.036 74 1.879 12.492 39.959 
Εκποιήσεις χρήσεως 2007 0 0 (522) (85) (150) (10.530) (11.287) 
Επανεκτίµηση ακινήτων σε 
εύλογες αξίες 25.262 10.158 0 0 0 0 35.420 

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 3.615 11.893 3.159 206 1.781 7.396 28.051 

Σύνολο κατά την 31/12/2007 78.918 123.115 91.653 1.321 19.146 11.351 325.504 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2006 0 8.936 30.245 569 6.968 0 46.719 
Προσθήκες χρήσεως 2007 0 2.833 6.549 96 1.309 0 10.787 
Εκποιήσεις χρήσεως 2007 0 (0) (279) (16) (86) 0 (381) 
Επανεκτίµηση ακινήτων σε 
εύλογες αξίες 0 (4.685) 0 0 0 0 (4.685) 

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 531 741 48 694 0 2.013 

Σύνολο κατά την 31/12/2007 0 7.615 37.257 696 8.885 0 54.454 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2006 47.165 85.524 42.736 557 8.668 1.992 186.643 
Κατά την 31/12/2007 78.918 115.500 54.396 625 10.261 11.351 271.051 
        
        

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2006 18.931 29.581 37.420 621 6.455 1.107 94.117 
Προσθήκες χρήσεως 2007 2.859 4.648 14.008 74 1.008 12.128 34.723 
Εκποιήσεις χρήσεως 2007 0 0 (139) (28) (54) (10.513) (10.734) 
Επανεκτίµηση ακινήτων σε 
εύλογες αξίες 

18.536 3.580 0 0 0 0 22.116 

Απορροφηθείσες θυγατρικές 21.605 24.179 19.599 164 3.666 601 69.814 

Σύνολο κατά την 31/12/2007 61.931 61.987 70.888 832 11.075 3.323 210.036 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2006 0 5.681 19.991 400 4.012 0 30.085 
Προσθήκες χρήσεως 2007 0 1.750 4.967 65 799 0 7.580 
Εκποιήσεις χρήσεως 2007 0 0 (87) (0) (0) 0 (87) 
Επανεκτίµηση ακινήτων σε 
εύλογες αξίες 0 (3.738) 0 0 0 0 (3.738) 

Απορροφηθείσες θυγατρικές  1.815 6.669 102 1.794 0 10.379 

Σύνολο κατά την 31/12/2007 0 5.508 31.539 567 6.604 0 44.218 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2006 18.931 23.900 17.429 221 2.444 1.107 64.032 
Κατά την 31/12/2007 61.931 56.479 39.349 265 4.470 3.323 165.818 
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Τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια του Οµίλου και της Εταιρείας αποτιµήθηκαν στις 
εύλογες αξίες τους την 1/1/2007 από αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι 
εκτιµήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες µεθόδους αποτίµησης ανάλογα µε τη φύση και τη 
χρήση των εκτιµηθέντων παγίων στοιχείων. Η υπεραξία των ενσώµατων παγίων που 
προέκυψε για τον Όµιλο ποσού € 40.105, απαλλαγµένη από αναβαλλόµενη φορολογία 
ποσού € 10.027, καταχωρήθηκε σε αποθεµατικό επανεκτίµησης (€ 30.078) στα ίδια κεφάλαια 
του Οµίλου. Η υπεραξία των ενσώµατων παγίων που προέκυψε για την Εταιρεία ποσού              
€ 25.855, απαλλαγµένη από αναβαλλόµενη φορολογία ποσού € 6.464, καταχωρήθηκε σε 
αποθεµατικό επανεκτίµησης (€ 19.391) στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας (βλ. σχετικά και 
Σηµείωση 7). 
 
Οι αποσβέσεις του Οµίλου για την τρέχουσα χρήση (συµπεριλαµβανοµένων και των 
αποσβέσεων των ασώµατων ακινητοποιήσεων) κατά € 7.940 (2006: € 6.314) αύξησαν το 
κόστος πωλήσεων, κατά € 3.110 (2006: € 2.014) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά           
€ 36 (2006: € 17) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. Οι αποσβέσεις της Εταιρείας για την 
τρέχουσα χρήση (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 5.960 (2006: € 4.102) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά             
€ 1.848 (2006: € 456) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
 
Αποσβέσεις για τον Όµιλο και την Εταιρεία αξίας € 3.217 (2006: € 2.210) και € 2.521 (2006: € 
1.162) αντίστοιχα για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανήµατα περιλαµβάνονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του µισθωµένου µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχεται σε € 33.657 
(2006: € 22.290) και € 19.378 (2006: € 10.405) αντίστοιχα. 
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού     
€ 29.361 για την Εταιρεία και € 69.546 για τον Όµιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων.  
 
 
 
21. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Παραχωρήσεις 
και 

∆ικαιώµατα 
Σύνολο Λογισµικά 

προγράµµατα 

Παραχωρήσεις 
και 

∆ικαιώµατα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης       
Κατά την 31/12/2006 2.834 0 2.834 1.946 0 1.946 
Προσθήκες χρήσεως 2007 400 0 400 294 0 294 
Εκποιήσεις χρήσεως 2007 0 0 0 0 0 0 
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 99 0 99 0 0 0 
Απορροφηθείσες θυγατρικές 0 0 0 262 0 262 
Σύνολο κατά την 31/12/2007 3.333 0 3.333 2.502 0 2.502 
       
Σωρευµένες αποσβέσεις       
Κατά την 31/12/2006 648 0 648 495 0 495 
Προσθήκες χρήσεως 2007 239 0 239 228 0 228 
Εκποιήσεις χρήσεως 2007 0 0 0 0 0 0 
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 12 0 12 0 0 0 
Απορροφηθείσες θυγατρικές 0 0 0 24 0 24 

Σύνολο κατά την 31/12/2007 898 0 898 746 0 746 
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Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31/12/2006 2.186 0 2.186 1.451 0 1.451 
Κατά την 31/12/2007 2.435 0 2.435 1.755 0 1.755 

22. Υπεραξία (Goodwill) 
Η κίνηση της υπεραξίας κατά τη χρήση 2007 έχει ως ακολούθως: 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2006 
 

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις) 
 Ανακατατάξεις  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2007 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 1.425  0  0  1.425 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 583  0  (583)  0 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2.608  0  0  2.608 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0  0  0  0 

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

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 109  38  0  147 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 441  0  0  441 

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 0  0  0  0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 421  0  0  421 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

0  0  0  0 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 15  101  0  116 

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

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7.385    (7.385)  0 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7.385    (7.385)  0 

EURO PROCUREMENT A.E. 10  0  0  10 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 0  0  0  0 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ 521  (283)  0  238 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0  3.456  (3.456)  0 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 1.410  0  0  1.410 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε. 0  1.288  0  1.288 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 0  0  0  0 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 0  0  0  0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0  467  0  467 

DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0  889  0  889 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0  0  0  0 
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MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

0  391  0  391 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2006 
 

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις) 
 Ανακατατάξεις  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2007 

 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.) 

0  4.022  0  4.022 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.) 0  176  0  176 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0  330  0  330 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0  189  0  189 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0  1.616  0  1.616 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 0  6.531  0  6.531 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

0  186  0  186 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 0  703  0  703 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 0  186  0  186 

Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών 24.537  20.208  11.424  56.169 

 39.801  40.494  0  80.295 

 
Ο Όµιλος κατά την τρέχουσα χρήση απόκτησε τον έλεγχο δεκαέξι (16) νέων θυγατρικών 
εταιρειών. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για τις εταιρείες ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε., 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.), MEDIΝET 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.), DATA DESIGN 
A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε., ΓΑΛΗΝΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και 
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.. Η υπεραξία που 
προέκυψε κατά την απόκτηση του ελέγχου ορισµένων εκ των ανωτέρω εταιρειών 
οριστικοποιήθηκε εντός της τρέχουσας χρήσεως ενώ για τις υπόλοιπες εταιρείες είναι 
προσωρινή. Πιο συγκεκριµένα: 
 
 
Εξαγορές µε οριστική υπεραξία 
Τα επιµέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε., Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, MEDIΝET 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., προσδιορίσθηκαν βάσει των εύλογων αξιών των 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων αυτών κατά 
ηµεροµηνία εξαγοράς και είναι οριστικά. 
 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 1/1/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 815  591 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 5  5 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 651  651 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 73  73 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.544  1.319 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 83  83 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 77  21 
Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 47  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 117  117 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 624  671 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 225  225 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.173  1.117 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 371  202 
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.470   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %) 182   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 
 1.288   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 1/4/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε., έχουν ως 
ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2.593  2.593 
Αποθέµατα 5  5 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15  15 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 23  23 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.636  2.636 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 14  14 
Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 10  10 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 549  549 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 30  30 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 143  143 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1  1 

Σύνολο υποχρεώσεων 747  747 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.889  1.889 
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.103   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (90,0 %) 1.700   

Προκύπτουσα οριστική υπεραξία (598)   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 1/4/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6  6 
Αποθέµατα 3  3 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 64  164 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 111  36 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 184  209 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 16  16 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 111  111 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 37  37 
Σύνολο υποχρεώσεων 164  164 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 20  45 
    
    
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 477   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (52,2 %) 10   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 467   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 1/9/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως ακολούθως: 
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Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

    
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 88  88 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1  1 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1  1 
Αποθέµατα 1  1 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 70  72 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 83  83 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 244  246 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2  3 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0  0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 146  146 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1  1 
Σύνολο υποχρεώσεων 149  150 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 95  96 
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 437   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %) 47   

Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 391   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 1/9/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έχουν ως 
ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19  19 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6  6 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5  5 
Αποθέµατα 0  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 854  854 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 151  151 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.035  1.035 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0  0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 22  22 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0  0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0  0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 387  387 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 49  49 

Σύνολο υποχρεώσεων 458  458 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 577  577 
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Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.350   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (79,88 %) 461   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 889   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 30/9/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 23  23 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4  4 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5  0 
Αποθέµατα 2  2 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 331  331 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 31  31 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 395  391 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 19  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0  0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42  42 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 8  8 

Σύνολο υποχρεώσεων 70  51 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 325  340 
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 88   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (41,01 %) 133   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία (45)   

 
 
Εξαγορές µε προσωρινή υπεραξία 
Τα επιµέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.), ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΑΡΩΓΗ Α.Ε.), ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε., 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
και EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 
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 
επιµερισµός του τιµήµατος εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 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. 
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Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/7/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.), έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 648 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 653 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 60 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 0 

Σύνολο υποχρεώσεων 60 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 593 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 532 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  356 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 176 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/9/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.), έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.779 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 23 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 132 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0 
Αποθέµατα 47 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.627 
Χρεόγραφα 4.000 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 729 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 16.342 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.882 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 31 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 1.398 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 263 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.891 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.058 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 162 

Σύνολο υποχρεώσεων 7.686 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 8.657 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 8.350 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  4.328 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 4.022 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/10/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 298 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 17 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1 
Αποθέµατα 1 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 0 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 0 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 252 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 570 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 1 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 112 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 0 

Σύνολο υποχρεώσεων 114 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 456 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 2.050 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  434 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 1.616 
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Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/10/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.141 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 28 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11 
Αποθέµατα 26 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 517 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 1.343 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.076 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 990 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 35 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 285 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 17 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.327 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.749 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 8.105 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  1.574 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 6.531 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/10/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΩΝΙΑ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, έχουν ως 
ακολούθως: 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 0 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1 
Αποθέµατα 0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 0 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 0 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 57 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 58 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 0 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 0 

Σύνολο υποχρεώσεων 0 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 58 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 214 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  28 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 186 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/11/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας 
ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 26 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1 
Αποθέµατα 0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 280 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 4 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 311 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 106 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 5 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 56 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 2 

Σύνολο υποχρεώσεων 170 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 141 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 280 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  94 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 186 
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Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 23/11/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΓΑΛΗΝΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 383 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 5 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0 
Αποθέµατα 0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 36 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 75 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 503 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 260 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 5 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 184 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 67 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 97 

Σύνολο υποχρεώσεων 616 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (112) 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 652 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  (51) 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 703 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 6/12/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.371 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13 
Αποθέµατα 0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 93 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 0 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 3 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.479 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 0 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.294 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.295 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 4.184 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 2.281 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  2.092 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 189 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 31/12/2007, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας EUROMEDICA 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.096 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 
Αποθέµατα 64 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 0 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 9 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 919 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.106 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 2 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 700 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 36 

Σύνολο υποχρεώσεων 738 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.368 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.311 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  982 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 330 

 
 
Εξαγορές προηγούµενης χρήσεως µε οριστικοποίηση υπεραξίας εντός της τρέχουσας 
χρήσεως 
Τα επιµέρους ποσά προσωρινής υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των 
θυγατρικών εταιρειών ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. και ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εντός της προηγούµενης 
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χρήσεως 2006, επαναπροσδιορίσθηκαν βάσει των εύλογων αξιών των περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων αυτών κατά ηµεροµηνία εξαγοράς 
και κατέστησαν οριστικά εντός της τρέχουσας χρήσεως. 
 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 31/10/2006, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 35  35 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0  0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 35  41 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11  11 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 33  33 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 114  119 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0  0 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων 0  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 81  81 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91  91 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 30  30 

Σύνολο υποχρεώσεων 202  201 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (88)   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 195   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  (43)   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 238   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο την 31/10/2006, ηµεροµηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 533  501 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0  0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 525  525 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 1  1 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.060  1.027 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 9  9 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων 6  6 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 20  11 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 405  405 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80  80 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 113  113 
Σύνολο υποχρεώσεων 633  624 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 426  403 
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.610   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν  200   

Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 1.410   

 
Σηµειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων και η προκύψασα υπεραξία των παραπάνω εξαγορασθέντων εταιρειών 
οριστικοποιήθηκαν εντός του τελευταίου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως, ο συγκριτικός 
ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 αναπροσαρµόσθηκε προκειµένου να ενσωµατώσει 
τα οριστικά κονδύλια που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του επιµερισµού 
του τιµήµατος εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων 
εταιρειών. Σηµειώνεται ότι η συγκριτική κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2006 δεν επηρεάσθηκε από την παραπάνω διαδικασία. Οι 
διαφοροποιήσεις των κονδυλίων του ενοποιηµένου ισολογισµού του Οµίλου έχουν ως 
κάτωθι: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 
(Σηµείωση 8) 

 
Επίδραση από 
οριστικοποίηση 

υπεραξίας 
 

Οριστικά 
υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Πάγιο ενεργητικό       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  186.610  32  186.643 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις  2.186  0  2.186 
Υπεραξία (Goodwill)  39.806  (5)  39.801 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  0  0  0 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες  1.333  0  1.333 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση  11.686  0  11.686 
Ακίνητα για επένδυση  310  0  310 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  930  0  930 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  959  36  996 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  243.822  64  243.885 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα  3.650  0  3.650 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  80.032  0  80.032 
Επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 2.911  0  2.911 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα  9.159  0  9.159 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  95.751  0  95.751 
       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  339.573  64  339.637 

       
 
 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
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Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο  47.130  0  47.130 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  7.149  0  7.149 
Αποθεµατικά κεφάλαια  9.312  0  9.312 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο  19.212  0  19.212 
Ίδιες µετοχές  (648)  0  (648) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου  82.156  0  82.156 

∆ικαιώµατα τρίτων  40.718  12  40.730 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  122.873  12  122.886 

       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια  56.511  0  56.511 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους  4.250  0  4.250 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  8.416  51  8.468 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  73  0  73 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα  136  0  136 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  3.209  0  3.209 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  72.595  52  72.646 
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  90.839  0  90.839 
∆άνεια  48.896  0  48.896 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις  4.370  0  4.370 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  144.105  0  144.105 
       

Σύνολο υποχρεώσεων  216.700  52  216.751 

       

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  339.573  64  339.637 

 
Κατά την 31/12/2007 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 ∆.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 8,2 %-11,8 % 
(2006: 8,8-11,7 %) και οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου 
προσδιορίσθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 3,0 % (2006: 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 31/12/2007 και 31/12/2006: 
 
Προβλεπόµενα περιθώρια κέρδους: η βάση µε την οποία προσδιορίσθηκαν τα µικτά 
περιθώρια κέρδους είναι τα µικτά περιθώρια κέρδους που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 
αµέσως προηγούµενη πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα µικτά περιθώρια 
κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιµάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά 
των τρεχουσών συνθηκών.  
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Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιµώµενες προσθήκες πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που 
παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η κάθε θυγατρική εταιρεία να 
διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το µερίδιο αγοράς.   
 
Επιτόκια οµολόγων: λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου εκδόσεως 
Ελληνικού ∆ηµοσίου στην αρχή της προβλεπόµενης πενταετίας. 
 
 
 
23. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 
Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για 
την τρέχουσα χρήση αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2006 

Προσθήκες Μειώσεις Συγχώνευση 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2007 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 1.737 0 0 0 1.737 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε. 

2.983 0 0 (2.983) 0 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2.806 0 0 0 2.806 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 486 0 0 0 486 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 212 195  0 407 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 819 (0) 0 0 819 

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 649 0 0 0 649 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 136 0 0 0 136 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6.748 0 0 360 7.108 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 1.346 1.015 0 0 2.361 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 4.980 2.135 0 0 7.115 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 19.881 0 0 (19.881) 0 

EURO PROCUREMENT A.E. 60 0 0 0 60 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 0 0 0 0 0 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 1.610 0 0 0 1.610 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.  1.103 0 0 1.103 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0 0 0 0 

ΑΡΩΓΗ Α.Ε. 0 8.350 0 0 8.350 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 0 400 0 0 400 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 0 31 0 0 31 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2.282 9.358 0 (11.640) 0 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 134 0 0 0 134 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε. 0 1.470  0 1.470 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0 88 0 0 88 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 0 652 0 0 652 

MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

0 437 0 0 437 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ 433 0 (433) 0 0 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0 2.281 0 0 2.281 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0 700 0 0 700 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 0 8.105 0 0 8.105 
ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

0 214 0 0 214 

 47.300 36.534 (433) (34.143) 49.257 

 
Η µεταβολή της αξίας κτήσεως των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλεται 
στο σχετικό λογιστικό συµψηφισµό τους µε τα εισφερόµενα κεφάλαια τους λόγω της 
απορροφήσεως αυτών από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου (βλ. σχετικά Σηµείωση 9).  
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24. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αντιπροσωπεύουν, ποσοστό συµµετοχής 40,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 310, ποσοστό 
συµµετοχής 39,9 % στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, η οποία αποκτήθηκε 
έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.180, ποσοστό συµµετοχής 35,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας DORMED HELLAS A.Ε., η οποία 
αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.995, ποσοστό συµµετοχής 40,0 % στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 
ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 64, ποσοστό συµµετοχής 21,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 525, ποσοστό 
συµµετοχής 35,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 
315 καθώς επίσης και ποσοστό συµµετοχής 34,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤ.ΚΕΝΤΡΟ 
Ι.Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 214. 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 
αποµειώσεις 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 
Ενεργητικού

Σύνολο 
Υποχρεώσεων

Πωλήσεις
Αποτέλεσµα 
µετά από 
φόρους

Ποσοστό 
συµµετοχής

Λογιστικό 
υπόλοιπο

Σύνολο 
Ενεργητικού

Σύνολο 
Υποχρεώσεων

Πωλήσεις
Αποτέλεσµα 
µετά από 
φόρους

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

40,00% 396 650 278 297 (68) 25,00% 160 369 228 0 (16)

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

39,94% 1.321 1.426 595 1.529 115 39,94% 1.173 966 489 0 0

DORMED HELLAS A.Ε. 34,95% 2.150 3.266 2.356 2.553 443 0,00% 0 0 0 0 0

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε. 40,00% 75 272 83 94 7 0,00% 0 0 0 0 0

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21,00% 524 1.246 1.587 0 0 0,00% 0 0 0 0 0

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.)

35,00% 317 670 446 116 (25) 0,00% 0 0 0 0 0

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚ0 ∆ΙΑΓΝΩΣΤ.ΚΕΝΤΡΟ Ι Α Ε 34,00% 214 334 64 0 0 0,00% 0 0 0 0 0

4.998 1.333

Κατά την 31/12/2007 Κατά την 31/12/2006
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25. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν 
συµµετοχές στις ακόλουθες εταιρείες:   
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2007  Κατά την 31/12/2006 

  Λογιστική αξία  Ποσοστό 
συµµετοχής  Λογιστική αξία  Ποσοστό 

συµµετοχής 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9.500  6,3%  7.877  6,4% 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1.744  12,5%  1.579  5,0% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 2.101  6,0%  2.101  6,0% 

MEDITRED E.Π.E. 950  34,0%  0  0,0% 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 3.061  5,1%  0  0,0% 

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 15  1,0%  15  1,0% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.  0  0,0%  114  90,0% 

Υπόλοιπο 17.370     11.686   

        
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2007  Κατά την 31/12/2006 

  Λογιστική αξία  Ποσοστό 
συµµετοχής  Λογιστική αξία  Ποσοστό 

συµµετοχής 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9.500  6,3%  7.449  6,4% 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1.744  12,5%  696  5,0% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 2.101  6,0%  2.101  6,0% 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 3.061  5,1%  0  0,0% 

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 15  1,0%  15  1,0% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.  0  0,0%  114  90,0% 

Υπόλοιπο 16.420     10.375   

 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν 
υφίσταται ενεργός αγορά στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους απεικονίζονται στην 
αξία κτήσεώς τους, αποµειούµενη, στο βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, µε 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείται η αποµείωση. 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού του Οµίλου µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Η µεταβολή της επενδύσεως του Οµίλου στην εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ οφείλεται 
στην µείωση των κατεχόµενων µετοχών σε 1.983.342 (2006: 2.013.342) από την µητρική 
εταιρεία του Οµίλου και στην νέα αποτίµηση αυτών βάσει της χρηµατιστηριακής τιµής αυτών 
(ποσό σε ευρώ) € 4,78 κατά το τέλος της χρήσεως.  
 
Η µεταβολή της επενδύσεως του Οµίλου στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 
οφείλεται στην αγορά επιπλέον ποσοστού συµµετοχής 7,5 % έναντι συνολικού ποσού € 165 
το οποίο διατέθηκε από την µητρική εταιρεία του Οµίλου. 
 
Η νέα επένδυση στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITRED Ε.Π.Ε. αποκτήθηκε από την 
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROPROCUREMENT A.E., βάσει σχετικού προσυµφώνου 
αγοράς µετοχών. Η οριστική µεταβίβαση των µετοχών τελεί υπό την αίρεση της µετατροπής 
της εταιρείας σε ανώνυµη, µε την ολοκλήρωση της οποίας η σχετική επένδυση θα 
ενσωµατωθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την προβλεπόµενη από τα 
∆.Π.Χ.Π. µέθοδο ενσωµάτωσης. 
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Η νέα επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. αποκτήθηκε από 
την µητρική εταιρεία του Οµίλου. Πρόκειται για Κέντρο Αποκατάστασης, που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του εντός του τρέχοντος έτους, βρίσκεται στην περιοχή Καρελλά στο Κορωπί, 
καταλαµβάνει συνολική επιφάνεια 22.500 τ.µ., επί ακινήτου έκτασης 75.690 τ.µ. και διαθέτει 
125 κλίνες για εσωτερική νοσηλεία, ενώ δέχεται και εξωτερικούς ασθενείς. Η εταιρεία έχει 
στην κατοχή της και ένα ακίνητο επίσης στο Κορωπί, στη θέση Προφήτης Ηλίας, έκτασης 
65.947 τ.µ. Η ανωτέρω συµµετοχή της µητρικής εταιρείας, εντάσσεται στη στρατηγική της 
εταιρείας για επέκταση στο χώρο των κέντρων αποκατάστασης. 
 
Η µεταβολή της επενδύσεως στην εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. οφείλεται στην ολοκλήρωση της σχετικής µεταβιβάσεως εντός της 
τρέχουσας χρήσεως και της ενσωµάτωσης αυτής στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης (βλ. σχετικά και Σηµείωση 3).  
 
 
 
26. 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 31/12/2005 345 

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

Αποτίµηση στην εύλογη αξία  (35) 

Σύνολο κατά την 31/12/2006 310 

Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2007  0 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία  96 

Σύνολο κατά την 31/12/2007 406 

 
Τα έσοδα από την εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε           
€ 40 (2006: € 43). 
 
 
 
27. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσµένες 
εγγυήσεις µισθώσεως ακινήτων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων. 
 
 
 
28. Χρηµατοοικονοµικά µέσα-συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης  
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για τον Όµιλο αναλύονται ως 
ακολούθως: 
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Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2007 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους 

µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

Επενδύσεις 
κατεχόµενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

∆ιαθέσιµα για 
πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 

0 0 0 0 17.370 17.370 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 83.635 0 0 0 0 83.635 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 

0 68.159 0 0 0 68.159 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 28.361 0 0 0 0 28.361 

Σύνολο 111.996 68.159 0 0 17.370 197.525 

       

Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2006 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους 

µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

Επενδύσεις 
κατεχόµενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

∆ιαθέσιµα για 
πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 

0 0 0 0 11.686 11.686 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 64.089 0 0 0 0 64.089 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 

0 2.911 0 0 0 2.911 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 9.159 0 0 0 0 9.159 

Σύνολο 73.247 2.911 0 0 11.686 87.844 

 
 
 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται 
στον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 

Υποχρεώσεις 
αποτιµώµενες 
στην εύλογη 

αξία τους µέσω 
της κατάστασης 
αποτελεσµάτων 

χρήσης 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

Υποχρεώσεις 
αποτιµώµενες 

στο 
χρεολυµένο 
κόστος  

Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0 0 115.711 115.711 
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Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0 89.178 89.178 

Σύνολο 0 0 204.889 204.889 

     

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται 
στον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 

Υποχρεώσεις 
αποτιµώµενες 
στην εύλογη 

αξία τους µέσω 
της κατάστασης 
αποτελεσµάτων 

χρήσης 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

Υποχρεώσεις 
αποτιµώµενες 

στο 
χρεολυµένο 
κόστος  

Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0 0 56.511 56.511 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0 48.896 48.896 

Σύνολο 0 0 105.406 105.406 

 
 
 
29. Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά 5.217  3.648  3.810  1.515 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 85  2  0  0 

Σύνολο 5.302  3.650  3.810  1.515 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Πελάτες 82.190  61.667  70.190  35.494 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 357  347  312  332 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 8  0  8  0 

Επιταγές εισπρακτέες 984  2.063  386  127 

Επιταγές σε καθυστέρηση 97  12  97  0 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0  68  10.136  2.332 

Βραχ. απαιτ. κατά λοιπού συµµετoχικού ενδιαφέροντος επιχ. 11.981  5.314  11.981  6.036 

Μακρ. απαιτ. εισπρακτέες στην επόµενη χρήση 0  65  0  0 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 722  704  651  615 

Χρεώστες διάφοροι 13.522  6.564  9.912  1.823 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 354  3.037  352  62 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.241  1.240  963  750 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.045  4.431  5.399  3.709 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 360  52  258  0 

 117.860  85.564  110.645  51.282 

Μειόν: Προβλέψεις (6.917)  (5.533)  (5.960)  (2.840) 

Υπόλοιπο 110.944  80.032  104.685  48.442 

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 108 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Πελάτες 82.190  61.667  70.190  35.494 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 357  347  312  332 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 8  0  8  0 

Επιταγές εισπρακτέες 984  2.063  386  127 

Επιταγές σε καθυστέρηση 97  12  97  0 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 722  704  651  615 

 84.357  64.792  71.644  36.569 

Μειόν: Προβλέψεις (6.917)  (5.533)  (5.960)  (2.840) 

Υπόλοιπο 77.440  59.259  65.684  33.729 

 
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν 
απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία. 
 
Η ενηλικίωση υπολοίπων της 31/12/2007 των εµπορικών απαιτήσεων για τον Όµιλο και την 
Εταιρεία σε σχέση µε τα πλαίσια της προκαθορισµένης πιστωτικής πολιτικής (κατά κύριο 
λόγο τρείς µήνες) έχει ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έως 3 µήνες 52.961  45.753 

Από 3 έως 6 µήνες 12.861  9.447 

Από 6 έως 12 µήνες 11.184  9.334 

Πέραν του έτους 7.352  7.110 

Υπόλοιπο 84.357  71.644 

 
Την 31/12/2007, εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αξίας € 6.917 και                 
€ 5.960 αντίστοιχα είχαν αποµειωθεί. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από 
ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες, µε χρονική ενηλικίωση πέραν του ενός έτους. 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική 
πλειοψηφία απαιτήσεις σε ευρώ.  
 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Υπόλοιπο ενάρξεως 5.533  4.035  2.840  2.500 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως 1.384  1.497  1.100  340 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων απορροφώµενων εταιρειών 0  0  2.020  0 

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

Αναστροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων 0  0  0  0 

Προεξόφληση είσπραξης 0  0  0  0 

Υπόλοιπο λήξεως 6.917  5.533  5.960  2.840 

 
Η δηµιουργία πρόσθετων προβλέψεων αποµείωσης εµπορικών απαιτήσεων περιλαµβάνεται 
στα “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως” (Σηµείωση 14). 
 
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι 
η λογιστική αξία τους.  
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31. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως αναλύονται ως ακολούθως:   
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 65.237  2.814  65.237  2.814 
Μερίδια Α/Κ εσωτερικού 8  97  8  94 
Οµολογίες 2.914  0  0  0 

Υπόλοιπο 68.159  2.911  65.245  2.908 

 
Το υπόλοιπο των µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. αφορά την λογιστική αξία 5.202.331 (2006: 
364.530) µετοχών της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Ο Όµιλος κατά τη τρέχουσα χρήση απόκτησε 
επιπλέον 4.837.801 µετοχές της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος € 44.707 
(2006: € 2.487). Από την αποτίµηση των εν λόγω µετοχών κατά τη λήξη της τρέχουσας 
χρήσεως προέκυψε κέρδος € 17.717 (2006: € 327) το οποίο καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα χρήσεως.       
 
 
 
32. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

  Ταµείο 4.740  620  2.117  234 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 23.621  8.539  11.514  3.067 

Υπόλοιπο 28.361  9.159  13.631  3.301 

 
 
 
33. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
Με την από 30/6/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 11.625 µε 
την έκδοση 7.500.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,55 εκάστη, 
µε καταβολή µετρητών και µερικής κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ της εταιρείας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της εταιρείας HEALTHCARE INVESTORS (GREECE) L.L.C.. Η τιµή 
διάθεσης των νέων µετοχών ανήλθε σε (ποσό σε ευρώ) € 8,00 ανά µετοχή. Η σχετική 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εγκρίθηκε µε την από 11/7/2007 απόφαση 
Κ2-10628 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της 
ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, συνολικού ποσού € 48.375, εµφανίζεται στον 
λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα 
εκδόσεως συνολικού ποσού € 3.700. 
 
Με την από 27/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 8.888, 
µε την έκδοση 5.734.465 νέων κοινών αύλων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 
(ποσό σε ευρώ) € 1,55 εκάστης. Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως καλύφθηκε από τα 
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εισφερόµενα µετοχικά κεφάλαια των απορροφώµενων εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (€ 2.975), της EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (€ 2.183) και της ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (€ 3.730) και από την κεφαλαιοποίηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, 
ποσού (ποσό σε ευρώ) € 0,70 από το λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». Η σχετική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εγκρίθηκε µε την από 
31/12/2007 απόφαση Κ2-18601 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης 
αξίας και της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, συνολικού ποσού € 58.664, εµφανίζεται 
επίσης στον λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
   
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά την 31/12/2007, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανερχόταν σε € 67.643, διαιρούµενο σε 43.640.820 κοινές ονοµαστικές µετοχές  
ονοµαστικής αξίας € 1,55 εκάστη. 
 
Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2007, 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 31/12/2007 

AXON HOLDINGS S.A. 20.487.469  46,95% 
HEALTHCARE INVESTORS LLC 6.519.499  14,94% 
SONAK A.E.B.E. 6.378.306  14,62% 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.297.605  2,97% 
ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 8.957.942  20,53% 

ΣΥΝΟΛΟ 43.640.820  100,00% 

 
 
 
34. Αποθεµατικά κεφάλαια 
Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

  Τακτικό αποθεµατικό 2.938  1.974  2.693  1.681 
  Αποθεµατικό συγχώνευσης (44.717)  0  (44.717)  0 
  Έκτακτα αποθεµατικά 1.356  1.086  1.394  1.124 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.099  158  1.099  121 
  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 448  397  420  397 
  Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 269  240  279  240 
  Αποθεµατικά από υπεραξία πωλήσεως µετοχών 8.369  7.832  8.369  7.832 
  Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 3.984  0  3.984  0 
  Αποθεµατικό εύλογης αξίας επενδύσεων (1.770)  (3.157)  (1.770)  (3.251) 
  ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 782  782  782  782 
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 25.548  0  19.391  0 

Υπόλοιπο (1.693)  9.312  (8.077)  8.925 

 
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 
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Εταιρείας, µπορεί ωστόσο να συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές. 
Το «αποθεµατικό συγχώνευσης» αφορά αποθεµατικό που σχηµατίσθηκε εντός της 
τρέχουσας χρήσεως από την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.   
 
Το «αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας επενδύσεων» αφορά αποθεµατικό που έχει 
σχηµατισθεί από την αποτίµηση των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία τους.   
 
Το «αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες» αφορά αποθεµατικό που 
έχει σχηµατισθεί από την αποτίµηση των ιδιόκτητων ακινήτων (γηπέδων-οικοπέδων και 
κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.   
 
Το «αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές» αφορά 
αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από την σύναψη µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε 
µετοχές, συνολικού ποσού € 60.100, για το οποίο περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται 
στη Σηµείωση 37.   
 
Τα υπόλοιπα αποθεµατικά έχουν δηµιουργηθεί µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων 
εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα 
σωρευθεί κατά τη διανοµή των αποθεµατικών αυτών, υπολογιζόµενη, κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2007 σε € 2.751 και € 2.756 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, θα 
αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή τους. 
 
 
 
35. Ίδιες µετοχές 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως κατείχαν 1.860.075 και 
1.243.965 µετοχές αντίστοιχα της µητρικής εταιρείας του Οµίλου (ίδιες µετοχές), τις οποίες 
απόκτησαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 17.324 και € 12.246 αντίστοιχα. Τα σχετικά ποσά 
εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διενήργησαν 
αγοραπωλησίες µετοχών της µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά τις οποίες προέκυψε 
συνολικό καθαρό κέρδος € 1.448 το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου, εκ του οποίου ποσό € 619 αναλογούσε στη µειοψηφία. 
 
 
 
36. Μερίσµατα 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι ανώνυµες εταιρείες είναι 
υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος ως πρώτο µέρισµα το 35% των κερδών µετά φόρων 
µετά τον σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί 
υπό την έγκριση του 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Την 21η Μαρτίου 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανοµή 
µερίσµατος συνολικού ύψους € 1.746 ( € 0,04 ανά µετοχή). Η εν λόγω πρόταση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της Εταιρείας.  
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37. ∆άνεια 
Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε 
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο 
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου αναλύονται, κατά κύριο 
χρηµατοδότη, ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Κατά την 31/12/2007  Κατά την 31/12/2006 

Πιστωτικό Ίδρυµα Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις  Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 6.224 10.143  2.232 11.061 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 27 1.600  1.826 2.283 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 42 24.795  6.497 26.141 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10.722 41  50 0 

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.874 1.624  12.894 1.983 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  0 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25.113 6.668  1.900 2.479 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 22 0  1.435 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  1.197 0 

ABC 0 0  0 0 

ASPIS BANK 20 208  39 220 

MILLENIUM BANK 1.805 1.600  1.512 1.983 

EΘΝΙΚΗ FACTORING 7.171 0  7.690 0 

PROBANK 0 0  14 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1 0  182 0 

NOVA FACTORING 1.292 0  1.304 0 

OMEGA BANK 0 0  1.000 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 103 0  1.600 0 

BNP PARIBAS 295 0  0 0 

HSBC 5.726 0  0 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0 0  6 0 

Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 0 51.541  0 0 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 4.967 0  2.267 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 

5.776 17.491  5.252 10.361 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 89.178 115.711  48.896 56.511 

      

      
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 31/12/2007  Κατά την 31/12/2005 

Πιστωτικό Ίδρυµα Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις  Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 6.009 150  2.000 544 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 400 1.600  1.800 2.900 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8.635 10.400  0 13.953 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  0 0 

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.550 1.600  11.448 842 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 0 0  1.414 0 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  0 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  1.197 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22.600 2.000  1.000 2.750 

ABC 0 0  0 0 

MILLENIUM BANK 1.924 1.600  1.005 2.000 

BNP PARIBAS 295 0  0 0 

HSBC 5.426 0  0 0 

MILLENIUM FACTORING 1.292 0  0 0 

EΘΝΙΚΗ FACTORING 9.771 0  7.690 0 

Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 0 51.541  0 0 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 0 0  1.158 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 

4.299 13.589  2.686 3.332 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 80.200 82.479  31.398 26.320 

 
H Μητρική Εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 20/7/2007 ολοκλήρωσε την έκδοση 
µετατρέψιµων οµολογιών ύψους € 60.100, µε επιτόκιο 3,60 % και λήξη το 2012. Οι 
Μετατρέψιµες Οµολογίες αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν κατά το ποσό των € 60.000 από την 
συσταθείσα στο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου εξ' ολοκλήρου θυγατρική της, EUROMEDICA 
FINANCE No 1 S.A., δια των προσόδων από την έκδοση Ανταλλάξιµων Οµολογιών ύψους  
€ 60.000, µε επιτόκιο 3,60 % και λήξη το 2012 µε την εγγύηση της EUROMEDICA A.E. και 
κατά το ποσό των € 100 από την εταιρεία AXON A.X.E.. Η προσφορά των Ανταλλάξιµων 
Οµολογιών διενεργήθηκε εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, απευθύνθηκε 
αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν θεωρούνται πρόσωπα των Η.Π.Α., και 
σε λοιπούς ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Ν. 
3401/2005). Οι Ανταλλάξιµες Οµολογίες είναι ανταλλάξιµες µε τις Μετατρέψιµες Οµολογίες, 
οι οποίες είναι µετατρέψιµες αυτοµάτως σε νέες κοινές µετοχές της EUROMEDICA A.E. 
σύµφωνα µε τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των Μετατρέψιµων Οµολογιών. Η αρχική 
τιµή µετατροπής ορίσθηκε στα € 10,36 ανά νέα µετοχή της EUROMEDICA A.E.. Η εν λόγω 
τιµή µετατροπής υπόκειται σε προσαρµογές σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. Περαιτέρω, 
υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιµων Οµολογιών στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου και την διαπραγµάτευσή τους στην αγορά 
EuroMTF του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Λουξεµβούργου. Η διαπραγµάτευση των 
Ανταλλάξιµων Οµολογιών στην αγορά EuroMTF ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου 2007. 
 
Η εν λόγω υποχρέωση καταχωρήθηκε αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη 
αξία των ποσών που εισπράχθηκαν, µειωµένο µε τα σχετικά έξοδα έκδοσης. Μετά την 
αρχική καταχώρηση, αποτιµήθηκε στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. Η διαφορά αποτίµησης που προέκυψε, καταχωρήθηκε απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια. 
 
Η αξία του οµολογιακού δανείου που εµφανίζεται στον ισολογισµό, έχει υπολογιστεί ως εξής: 
 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Εύλογη αξία του οµολογιακού δανείου την 20/7/2007 60.100  0 

Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων (5.312)  0 

Έξοδα έκδοσης (4.934)  0 

Στοιχείο υποχρέωσης την 20/7/2007 49.855  0 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιόδου 1.686  0 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πληρωθέντα 0  0 

Στοιχείο υποχρέωσης την 31/12/2007 51.541  0 
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Προς εξασφάλιση των λοιπών δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου έχουν ενεχυριαστεί 
2.978.966 µετοχές της εισηγµένης εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. καθώς και 237.198 µετοχές της 
θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. από το χαρτοφυλάκιο που 
κατείχε η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31/12/2007. 
 
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 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Μέχρι 1 έτος 6.968  5.969  5.243  2.934 
Από 2 έως και 5 έτη 18.863  11.018  14.703  3.433 
Πάνω από 5 έτη 657  282  597  182 

 26.488  17.269  20.542  6.550 

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(3.220)  (1.656)  (2.655)  (532) 

 23.267  15.613  17.887  6.018 

        
        
        
Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων:     

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007   Κατά την 

31/12/2006 

Μέχρι 1 έτος 5.776  5.252  4.299  2.686 
Από 2 έως και 5 έτη 16.852  10.088  13.009  3.154 
Πάνω από 5 έτη 639  273  580  178 

 23.267  15.613  17.887  6.018 

 
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. 
 
 
 
38. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 
Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην 
Ελλάδα, για την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του 
καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί 
δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής 
του. 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: 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 115 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Άτοµα:        
Μισθωτοί  1.400  1.712  1.400  774 
Ηµεροµίσθιοι 0  43  0  20 

Σύνολο 1.400  1.755  1.400  794 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        
Έξοδα µισθοδοσίας 37.393  38.580  21.174  17.672 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

705  581  504  194 

Συνολικό κόστος 38.098  39.161  21.679  17.866 

 
Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 4.402  3.526  3.832  1.854 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (204)  (235)  (163)  (69) 
Προβλεψη για παροχές στους εργαζοµένους νέων θυγατρικών 0  221  0  0 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσεως 689  738  457  313 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 4.887  4.250  4.126  2.098 

 
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 ∆εκεµβρίου 2007 έχουν 
ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 4.975  4.576  4.026  2.118 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) (88)  (326)  100  (20) 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό 4.887  4.250  4.126  2.098 

        
        
        

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006   Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα αποτελέσµατα χρήσεως:       

Κόστος υπηρεσίας 462  493  346  185 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 200  135  167  72 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 31  59  (8)  4 

Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους (4)  51  (47)  51 

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως 689  738  457  313 

        
        
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:   
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 4.397  3.526  3.832  1.922 

Κόστος υπηρεσίας 468  493  346  134 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 200  135  167  47 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 31  59  (8)  12 

Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 
Προβλεψη για παροχές στους εργαζοµένους νέων θυγατρικών 0  221  0  0 
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Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (204)  (235)  (163)  (69) 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους (4)  51  (47)  51 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 4.887  4.250  4.126  2.098 

 
 
 
 
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 4,9% 
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 επιβάρυνση (όφελος) χρέωση για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2007 ανήλθε σε € (4) (2006: € 51). 
 
 
 
39. 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 € 297 (2006: € 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. 
 
 
 
40. 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε., κατά το ποσό των € 25. 
 
 
 
41. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
ακολούθως: 
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Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006  
Κατά την 

31/12/2007  
Κατά την 

31/12/2006 

  Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 0  0  227  12.891 

  Μακροπρ. υποχρ. προς λοιπού συµµετοχικού ενδιαφ. επιχειρ. 1.099  1.099  1.099  1.328 

  Γραµµάτια πληρωτέα µακροπρόθεσµης λήξεως 0  857  0  857 

  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58  1.253  13  1.197 

Υπόλοιπο 1.157  3.209  1.339  16.273 

42. 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 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2006  

Κατά την 
31/12/2007  Κατά την 

31/12/2006 

  Προµηθευτές 57.413  51.635  45.437  27.689 

  Γραµµάτια πληρωτέα 12.052  18.411  11.834  13.493 

  Επιταγές πληρωτέες 18.828  8.948  13.847  5.581 

  Προκαταβολές Πελατών 1.097  19  1.061  13 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 5.413  4.578  4.142  2.904 

  Υποχρ. προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφ. επιχ. 758  0  760  1.958 

  Μερίσµατα πληρωτέα 816  153  816  153 

  Πιστωτές διάφοροι 4.853  5.817  1.093  1.136 

  Έσοδα επόµενων χρήσεων 21  5  21  5 

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 779  1.224  1.242  515 

  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 256  49  256  0 

Υπόλοιπο 102.287  90.839  80.509  53.447 
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43. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), 
καθώς επίσης και τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του 
Οµίλου και της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2007 και την 31η ∆εκεµβρίου 2007, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά τη χρήση                               
1/1-31/12/2007  Κατά την 31/12/2007  

Κατά τη χρήση                               
1/1-31/12/2007  Κατά την 31/12/2007 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ 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 Α.Ε. 0 0  0 0  0 15  575 172 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0  0 0  0 14  70 31 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 0 0  0 0  0 5  0 1 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0  0 0  0 0  25 0 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 

0 0  0 0  0 0  25 0 

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 0 0  0 0  10 0  490 67 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 0 0  0 0  56 57  170 61 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0  0 0  83 0  67 10 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΕ 0 0  0 0  0 0  490 0 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0 0  0 0  0 2  0 18 

EURO PROCUREMENT A.E. 0 0  0 0  0 23.371  7.221 9.038 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 0 0  0 0  0 7  0 2 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. 0 0  0 0  0 0  268 0 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε. 0 0  0 0  0 0  0 1 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 0 0  0 0  0 0  0 960 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 0 0  0 0  0 2  900 2 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

0 0  0 0  0 1  1 0 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά τη χρήση                               
1/1-31/12/2007  Κατά την 31/12/2007  

Κατά τη χρήση                               
1/1-31/12/2007  Κατά την 31/12/2007 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ 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 

DATA DESIGN A.E. 0 0  0 0  0 91  139 182 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 0 0  0 0  0 2  0 2 

MEDITRON A.E. 4 144  4 95  0 0  0 0 

DORMED AE 0 9  0 0  0 9  0 0 

AXON HOLDINGS S.A. 0 359  6.035 0  0 359  6.035 0 

AXON DEVELOPMENT 0 1.911  5.524 644  0 1.136  5.524 3 

ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 0 0  1 83  0 0  1 83 

ΑΧΟΝ PROPERTY Α.Ε. 0 0  8 0  0 0  8 0 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0 0  635 0  0 0  635 0 

EUROMΕDICA ΚΑΡ∆ΙΑ Α.Ε. 0 0  22 1.099  0 0  22 1.099 

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε.  0 0  102 0  0 0  102 0 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΕ 0 0  173 12  0 0  0 0 

ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Α.Ε. 0 0  1 0  0 0  1 0 

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 0 157  36 753  0 118  22 753 

ΑΧΟΝ Α.Ε. 0 39  0 0  0 0  0 0 

Σύνολο 4 2.618  12.541 2.685  148 25.188  22.791 12.484 

 
Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2007 
ανήλθαν σε € 2.727 χιλ. και € 1.875 χιλ. αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2007 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας 
από και προς Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη.  
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44. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
44.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/12/2007 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 49.241 και 
€ 46.600 αντίστοιχα. 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. 
 
 
44.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
Κατά την 31/12/2007 ο Όµιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων 
τραπεζικών δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως εξοπλισµού που είχαν 
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 15.000. 
 
 
44.3 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2007 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση 
κτιρίων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 
2020. 
 
Τα έξοδα µισθωµάτων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και µεταφορικών µέσων τα οποία 
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως της τρέχουσας χρήσεως ανήλθαν 
σε € 5.111 (2006: € 5.154). 
 
 

 
Κατά την 

31/12/2007   Κατά την 
31/12/2006 

Μέχρι 1 έτος 3.331  1.997 
Από 2 έως και 5 έτη 10.010  7.280 
Πάνω από 5 έτη 925  3.999 

 14.265  13.276 

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

Εταιρεία 
Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2006-2007 

Ι.Θυγατρικές εταιρείες  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 2007-2007 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2005-2007 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 2004-2007 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007-2007 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 
2007-2007 
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Εταιρεία 
Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις 

EUROMEDICA ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2007-2007 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 2003-2007 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2007-2007 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 2003-2007 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2003-2007 

EURO PROCUREMENT A.E. 2007-2007 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 2003-2007 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ 2006-2007 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 2003-2007 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ Α.Ε. 2003-2007 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 2007-2007 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2003-2007 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2003-2007 

DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2003-2007 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2004-2007 

MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003-2007 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.) 

2006-2007 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Α.Ε.) 2006-2007 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 2007-2007 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ (KEΡΚΥΡΑ) 

2004-2007 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2006-2007 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 2006-2007 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2006-2007 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 2005-2007 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2003-2007 

  

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες  

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006-2007 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2003-2007 

DORMED HELLAS A.Ε. 2003-2007 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.  2004-2007 
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Εταιρεία 
Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007-2007 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.) 2007-2007 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚ0 ∆ΙΑΓΝΩΣΤ.ΚΕΝΤΡΟ Ι Α Ε 2003-2007 

 
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. 
  
 
45. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 
45.1 Απόκτηση συµµετοχών σε νέες εταιρείες 
 
Η Euromedica σε συνεργασία µε την εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., προχώρησε σε 
συµφωνία µε το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ για την ανάληψη της 
διαχείρισης του Νοσοκοµείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». Τη διαχείριση του «ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ», θα αναλάβει η υπό σύσταση εταιρία EUROHOSPITAL, στην οποία συµµετέχουν 
κατά 50% η EUROMEDICA Α.Ε. και κατά 50% η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Η συµφωνία έχει 
ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2008 και αρχική διάρκεια ενός έτους µε δυνατότητα σύναψης 
περαιτέρω τριετούς συµφωνίας από 1ης Ιανουαρίου 2009. Σκοπός της ανάθεσης του 
management του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» στην EUROHOSPITAL από τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό και το Ίδρυµα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ είναι η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας 
νοσοκοµειακών υπηρεσιών, η εκπλήρωση του κοινωφελούς έργου του Ιδρύµατος και η 
µείωση του κόστους παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η περαιτέρω 
ανάπτυξη του Νοσοκοµείου. 

 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 28/1/2008 απέκτησε συµµετοχή 
26,4% στην εταιρεία "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε.", έναντι ποσού  € 2,180. Η 
εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε. λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια 
Αττικής, σε µισθωµένο ακίνητο επιφανείας 2.000 τ.µ., και διαθέτει τα εξής τµήµατα και 
υπηρεσίες: µικροβιολογικό, ακτινολογικό, αξονικό τοµογράφο, υπερήχων, πυρηνικής 
ιατρικής, τεστ κοπώσεως, holter, πόρωσης, µαστογραφίας, γαστρεντερολογικό, νευρολογικό, 
πνευµονολογικό, κυτταρολογικό, ορθοπαντογράφο, ΗΜΓ και ΗΚΓ. Η εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε. συµµετέχει κατά 85,0 % στην εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Μαγνητική 
Τοµογραφία Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται έναν µαγνητικό τοµογράφο και στεγάζεται στο ίδιο 
ακίνητο µε την ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ι.Α.Ε..  
 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 31/1/2008 προέβη στη σύσταση 
νέας ανώνυµης εταιρείας µε διακριτικό τίτλο EUROMEDICA ΛΥ∆ΙΑ Α.Ε. µε έδρα την Καβάλα, 
η οποία πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Αποκατάστασης 
Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, δυναµικότητας 80 κλινών, στην περιοχή της πόλης της 
Καβάλας. Η EUROMEDICA A.E. συµµετέχει στην ως άνω εταιρεία µε ποσοστό 50,5%, ενώ 
στο υπόλοιπο 49,5% συµµετέχουν ιατροί. Το νέο Κέντρο Αποκατάστασης θα ανεγερθεί σε 
οικόπεδο εκτάσεως 15.000 τ.µ. και θα έχει συνολική επιφάνεια 5.000 τ.µ. Παράλληλα, 
ολοκληρώνεται η µελέτη εφαρµογής για τη δηµιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Κλειστής και 
Ανοικτής Νοσηλείας, δυναµικότητας 200 κλινών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε 
ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως 20.000 τ.µ.  
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Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. και η µητρική της εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις 3/3/2008 προχώρησαν στη σύσταση ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε έδρα την 
Αθήνα. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας είναι € 1.600 και διαιρείται σε 160.000 
ονοµαστικές µετοχές αξίας (ποσό σε ευρώ)  € 10 ευρώ εκάστη. Η συµµετοχή της 
EUROMEDICA A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι 99,0 % (158.400 µετοχές) και της ΑΧΟΝ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1,0 % (1.600 µετοχές). Σκοπός της εταιρείας είναι η συµµετοχή της στο 
κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της 
υγείας και της πρόνοιας. 
 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 11/3/2008 προχώρησε, από κοινού 
µε 53 ιατρούς 16 διαφορετικών ειδικοτήτων, στη σύσταση νέας πολυµετοχικής ανώνυµης 
εταιρίας µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τοµέα (χειρουργική, 
χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Η Κλινική θα περιλαµβάνει όλες τις κλινικές και 
εργαστηριακές ειδικότητες που σχετίζονται µε ογκολογικά περιστατικά και θα έχει 
δυναµικότητα 150 κλινών. Στόχος είναι να αποτελέσει την πρώτη εξειδικευµένη στον τοµέα 
αυτό ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα, και να καταστεί ογκολογικό κέντρο αναφοράς στα 
Βαλκάνια. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας είναι € 1.100. Η συµµετοχή της 
EUROMEDICA A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας είναι 50%, ενώ στο υπόλοιπο 
50% συµµετέχουν µε διάφορα ποσοστά, 53 ιατροί.  
 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 17/3/2008 προχώρησε στην εξαγορά 
ποσοστού 50% των µετοχών της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., η οποία λειτουργεί τη Νευροψυχιατρική Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ν. 517, έναντι συνολικού τιµήµατος € 5.000. Η Κλινική 
έχει κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο ακίνητο 12 στρεµµάτων περίπου, έχει δυναµικότητα 75 
κλίνες, ενώ έχει δηµιουργήσει τις υποδοµές και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της 
άδειας λειτουργίας της σε 148 συνολικά κλίνες. Η εταιρεία πραγµατοποίησε το 2007 κύκλο 
εργασιών € 3,4 εκ. περίπου και κέρδη προ φόρων € 1,1 εκ. περίπου. Με την ανωτέρω 
εξαγορά η EUROMEDICA A.E. εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο των νευροψυχιατρικών 
κλινικών, που αποτελεί έναν κλάδο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την εταιρεία, ενώ ήδη 
διαπραγµατεύεται τη συµµετοχή της και σε άλλες ψυχιατρικές κλινικές της Ελλάδας, µε 
σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της στο χώρο. 
 
45.2 Σύναψη νέων οµολογιακών δανείων 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 27/2/2008 προχώρησε στη σύναψη 
οµολογιακού δανείου µε την Τράπεζα Πειραιώς, ποσού € 30.000 µε σκοπό την 
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου δανεισµού και τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων. Η 
διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε πέντε έτη. Επιπλέον, η µητρική εταιρεία στις 29/2/2008 
σύναψε σύµβαση οµολογιακού δανείου ποσού € 100.000 µε την Εµπορική Τράπεζα, µε 
σκοπό την αναχρηµατοδότηση του δανεισµού της. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε επτά 
έτη.  
 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού 
της 31ής ∆εκεµβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
 
 
 
 


