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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 

 

 
Δηλώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη χρήση 
1/1/2008-31/12/2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 
 
Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις  επιδόσεις και τη θέση της EUROMEDICA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης 
της περιγραφής των κυριότερων  κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 
 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009 
 
 
 

Απόστολος Τερζόπουλος Δημοσθένης Μηλιάρας Ιορδάνης Μπλέτσος 

Α.Δ.Τ.  Σ 636315/98 Α.Τ. Χ 249152 Α.Τ. Χ 756656/03 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δ/νων Σύμβουλος 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2008 έως 31/12/2008 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τη χρήση του 2008 (1/1/2008-31/12/2008). 
 
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των 
σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη τρέχουσα οικονομική χρήση και την 
επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της 
Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων, παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα 
στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου 
για την επόμενη οικονομική χρήση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, το 
μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης 
οικονομικής χρήσεως.  
 
 
Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
Η ανάπτυξη και η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας 
συνεχίσθηκαν καθόλη τη διάρκεια του 2008 με έντονους ρυθμούς, στοιχεία τα οποία 
αποτυπώνονται και στα συνημμένα οικονομικά αποτελέσματα.  
 
Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά το έτος του 2008, ανήλθε σε              
€ 229.123 για τον Όμιλο και σε € 159.403 για την Εταιρεία, εμφανίζοντας αύξηση                 
19,4 % και 4,4 % αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2007. 
  
Σε επίπεδο Ομίλου η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των κλινικών 
των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Ε., των διαγνωστικών κέντρων των θυγατρικών εταιρειών ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Α.Ε, EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ και ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. καθώς και στον αυξημένο κύκλο εργασιών της 
ψυχιατρικής κλινικής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. τα μεγέθη 
της οποίας περιλήφθησαν στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων από την 1/3/2008. 
 
Η ως άνω αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών των υποκαταστημάτων-κλινικών 
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ στη Θεσσαλονίκη καθώς και του ΜΗΤΕΡΑ 
ΚΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο. Επίσης πολύ σημαντική είναι η συνεισφορά των υποκαταστημάτων-
διαγνωστικών κέντρων της Αττικής. 
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Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (Ε.B.I.T.D.A.) 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στο ποσό των € 39.105 
παρουσιάζοντας μία σημαντική αύξηση 18,35  % σε σχέση με αυτά της προηγούμενης 
χρήσεως (€ 33.042). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) της Εταιρείας ανήλθαν στα € 
20.473 σημειώνοντας μια μικρή μείωση της τάξης του (3,32) % σε σχέση με αυτά της 
προηγούμενης χρήσεως (€ 21.154). Η αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) σε ενοποιημένο 
επίπεδο οφείλεται τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και στα αποτελέσματα των νέων 
θυγατρικών εταιρειών που ενσωματώθηκαν στον Όμιλο για πρώτη φορά εντός της 
κλειόμενης χρήσεως 2008.  
 
Κέρδη προ φόρων  
Για την οικονομική χρήση του 2008 ο Όμιλος πραγματοποίησε ζημίες προ φόρων ποσού € 
(14.319) και η Εταιρεία ποσού € (26.022). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις αρνητικές 
διαφορές αποτίμησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας οι οποίες ανήλθαν στο 
ποσό των € (23.983) περίπου (2007: € (17.176)). Σχετικά με τον εν λόγω παράγοντα 
παρατίθονται επιπλέον πληροφορίες στη Σημείωση 23 των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Συντελεστής μόχλευσης 
Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου κατά την κλειόμενη χρήση αυξήθηκε (επιδεινώθηκε) 
σε 59,7 % από 41,9 % όπου ανήλθε κατά την προηγούμενη χρήση. 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: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 ΧΡΗΣΗ          
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 
Σύνολο δανείων (Σημείωση 35) 340.612  205.749 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 30) (36.739)  (28.359) 
Καθαρό χρέος 303.873  177.389 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 205.127  246.149 
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου 509.000  423.538 
Συντελεστής μόχλευσης 59,7%  41,9% 

 
Η μεταβολή του συντελεστή μόχλευσης για τον Όμιλο κατά την κλειόμενη χρήση οφείλεται κατά 
κύριο λόγο: (α) στην άντληση νέων κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού η οποία αύξησε το 
καθαρό χρέος κατά το ποσό των € 126.484, προκειμένου για τη χρηματοδότηση του 
εκτεταμένου επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας (β) στην απόκτηση ιδίων μετοχών συνολικής 
αξίας κτήσεως ποσού € 20.518, (γ) στην ζημία που προέκυψε από την αποτίμηση της αξίας 
των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες 
συνολικού ποσού € (18.347).  
 
 
 
 
Β. Σημαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   τη   διάρκεια   της  οικονομικής   



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 6

     χρήσεως 2008 και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσεως του 2008 στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου ενσωματώθηκαν εικοσι τρείς (23) νέες θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρείες. Από αυτές, οι δεκαπέντε (15) εταιρείες προήλθαν από εξαγορά συμμετοχικού 
ποσοστού ενώ οι υπόλοιπες οκτώ (8) από τη σύσταση νέας εταιρείας και έχουν ως 
ακολούθως: 
 
Εξαγορές νέων θυγατρικών εταιρειών  
1) Η EUROMEDICA A.E απόκτησε το 52,6 % των μετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία λειτουργεί διαγνωστικό 
κέντρο στη Νίκαια Αττικής. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς ο Όμιλος απόκτησε έμμεσα τον 
έλεγχο του 44,7 % των μετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Α.Ε., η οποία είναι κατά 85,0 % θυγατρική εταιρεία της νεοαποκτηθείσας εταιρείας 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, και δραστηριοποιείται επίσης στην 
παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών. 
2) Η EUROMEDICA A.E. απόκτησε το 50,0 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης 
διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία λειτουργεί τη Νευροψυχιατρική 
Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα. Η Κλινική έχει κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο ακίνητο 12 
στρεμμάτων περίπου, έχει δυναμικότητα 75 κλίνες και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης 
της άδειας λειτουργίας της σε 148 συνολικά κλίνες. Με την ανωτέρω εξαγορά η 
EUROMEDICA A.E. εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο των νευροψυχιατρικών κλινικών, 
που αποτελεί έναν κλάδο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον Όμιλο. 
3) Η EUROMEDICA A.E. απέκτησε το 36,6 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. με παράλληλη ανάληψη 
της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία λειτουργεί 
Διαγνωστικό Κέντρο στην πόλη της Κέρκυρας, πλήρως καθετοποιημένο. Το υπόλοιπο                  
63,4 % της εταιρείας ανήκει Κερκυραίους ιατρούς. 
4) Η νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS S.A 
εξαγόρασε το 51,0 % του δικτύου των διαγνωστικών κέντρων της εταιρείας DIAGNOSTIC 
CENTER IKEDA Ltd στην Αλβανία. Η εταιρεία DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Ltd (έτος 
ίδρυσης 1999) διαθέτει σήμερα δίκτυο 5 διαγνωστικών κέντρων (Τίρανα, Sukth, Babru, Bilisht 
& Kucova). Η EUROMEDICA Α.Ε. με την εν λόγω εξαγορά επέκτεινε το δίκτυό της πέρα από 
τα Ελληνικά σύνορα και εισήλθε για πρώτη φορά στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
στα Βαλκάνια. 
5) Η EUROMEDICA Α.Ε. απόκτησε το 48,0 % των μετοχών της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης 
διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η νεοαποκτηθείσα εταιρεία λειτουργεί 
διαγνωστικό κέντρο στην πόλη του Διδυμοτείχου, το οποίο διαθέτει σήμερα αξονικό και 
μαγνητικό τομογράφο ενώ παράλληλα δρομολογείται με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η 
προσθήκη νέων τμημάτων. 
6) Η EUROMEDICA Α.Ε. απόκτησε το 50% των μετοχών της εταιρείας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της 
άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία εδρεύει στην Περαία 
του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται κλινική δυναμικότητας 112 κλινών. 
Ταυτόχρονα με την ίδια εξαγορά, εξαγόρασε το 50% του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί 
και λειτουργεί η κλινική.  
7) Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ απόκτησε το 60,0 % των μετοχών της εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
A.E.. Η εξαγοραζόμενη εταιρεία λειτουργεί Διαγνωστικό Κέντρο στη Λάρισα και το υπόλοιπο 
40,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει σε ιατρούς ακτινολόγους.  
8) Η EUROMEDICA Α.Ε. απόκτησε το 49,0% των μετοχών της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με παράλληλη 
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ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία 
λειτουργεί πλήρες πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 
Θεσσαλονίκης. Το υπόλοιπο 51,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει σε 
ιατρούς. Παράλληλα, η EUROMEDICA A.E. διέκοψε τη λειτουργία του Διαγνωστικού Κέντρου 
που λειτουργούσε στην περιοχή Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη και μετέφερε το σύνολο 
των εργασιών της και τους συνεργαζόμενους ιατρούς στο νέο διαγνωστικό κέντρο στη 
Βασιλίσσης Όλγας. 
 9) Η EUROMEDICA Α.Ε. απόκτησε το 42,0 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της 
άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία εδρεύει στη 
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και λειτουργεί πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο σε μισθωμένο 
ακίνητο, ιδιοκτησίας της εταιρείας EUROMEDICA A.E.. Το υπόλοιπο 58,0 % του κεφαλαίου 
ανήκει σε ιατρούς. 
10) Η EUROMEDICA Α.Ε. απόκτησε το 100,0 % των μετοχών της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε, η οποία λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  
 
 
Εξαγορές νέων συγγενών εταιρειών  
1) Η θυγατρική εταιρεία EUROPROCUREMENT A.E. απόκτησε το 50,0 % (49,9 % για τον 
Όμιλο) των μετοχών της εταιρείας MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Η 
νεοαποκτηθείσα συγγενής εταιρεία έχει έδρα στη Δάφνη Αττικής και ως αντικείμενο την 
εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους υγειονομικού υλικού, καθώς 
και την επισκευή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού. 
 
Συστάσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 
1) Η EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση 
της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 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 50,5 %, 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.. Η λειτουργία του 
κέντρου αναμένεται στα τέλη του 2010.  
2) Η EUROMEDICA A.E. και η μητρική της εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Η EUROMEDICA A.E. συμμετέχει με ποσοστό 
99,0 % και σκοπός της νεοιδρυθείσας εταιρείας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων στο 
κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της 
υγείας και της πρόνοιας. 
3) Η EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με τη θυγατρική της εταιρεία 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. στη σύσταση 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Η συμμετοχή της Εταιρείας και της θυγατρικής της ανέρχεται σε ποσοστά 
99,7 % και 0,3 % αντίστοιχα και σκοπός της νέας εταιρείας είναι η λειτουργία Κέντρου 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, καθώς και η ίδρυση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. 
4) Η EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση 
πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής 
Κλινικής, δυναμικότητας 150 κλινών, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ογκολογία, τόσο στο 
διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία), 
Στόχος είναι να αποτελέσει την πρώτη εξειδικευμένη στον τομέα αυτό ιδιωτική κλινική στην 
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Ελλάδα, και να καταστεί ογκολογικό κέντρο αναφοράς στα Βαλκάνια. Η Εταιρεία συμμετέχει 
στην νεοιδρυθείσα εταιρεία με ποσοστό 50,0 % και η λειτουργία της Κλινικής αναμένεται στο 
γ’ τρίμηνο του 2011.  
5) Η θυγατρική εταιρεία EURO PROCUREMENT A.E. προχώρησε από κοινού με 
συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΝΙΑ-
EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής, με σκοπό τη 
δημιουργία διαγνωστικού κέντρου. Η συμμετοχή της EUROPROCUREMENT A.E. ανέρχεται 
σε 49,0 % με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της νεοιδρυθείσας εταιρείας.  
6) Η EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση 
της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 
στην πόλη των Σερρών. Το ποσοστό της EUROMEDICA A.E. στη νέα εταιρεία είναι 47,0% 
με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 
και σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία Διαγνωστικού Κέντρου – 
Πολυϊατρείου. 
7) Η EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση 
της εταιρείας EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η λειτουργία 
Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και 
νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του 
μυοσκελετικού, νευρικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική 
υστέρηση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα ιατρικής αποκατάστασης. Το ποσοστό της 
EUROMEDICA A.E. στη νέα εταιρεία ανέρχεται σε 50,0% με παράλληλη ανάληψη της 
άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 
 
Συστάσεις νέων συγγενών εταιρειών 
1) Σύσταση ανώνυμης εταιρείας στην Κοζάνη με την επωνυμία EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., η οποία 
πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης 
και Αποθεραπείας, κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας, δυναμικότητας 80 κλινών. Η συμμετοχή 
της EUROMEDICA Α.Ε. στην νεοιδρυθείσα συγγενή εταιρεία ανέρχεται σε 25,0 % ενώ το 
υπόλοιπο 75,0 % ανήκει σε ιατρούς.Η κατασκευή του ανωτέρω διαγνωστικού θα ξεκινήσει το 
καλοκαίρι του 2009 και η λειτουργία του στα τέλη του 2010. 
2) Η θυγατρική εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., η 
οποία εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας, προχώρησε από κοινού με γιατρούς της περιοχής 
στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ι.Α.Ε. με σκοπό τη λειτουργία 
διαγνωστικού κέντρου. Η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της 
νεοιδρυθείσας συγγενούς εταιρείας ανέρχεται σε 48,0 % (24,0 % για τον Όμιλο).  
3) Η EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 
στη σύσταση της εταιρείας I.E. EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος 
Αθηναίων). Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση/οργάνωση/διοίκηση νοσηλευτικών 
μονάδων, νοσηλευτηρίων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων καθώς και την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής, διαχειριστικής και οργανωτικής φύσεως σε 
νοσηλευτικές μονάδες, κλινικές και γενικά μονάδες Υγείας. Η Εταιρεία συμμετέχει στο 
μετοχικό κεφάλαιο της νεοιδρυθείσας συγγενούς εταιρείας με ποσοστό 50,0 %.  
 
Σύναψη νέων δανείων 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως και ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο αυτής η 
Μητρική Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση δύο νέων ομολογιακών δανείων συνολικού 
ύψους € 160.000. Πιο συγκεκριμένα: (α) Η Εταιρεία την 27/2/2008 προχώρησε σε σύναψη 
ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικού ποσού € 60.000, κυμαινόμενου 
επιτοκίου. Το προϊόν του δανείου ορίσθηκε όπως εισπραχθεί από την Εταιρεία σε δύο 
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ισόποσες δόσεις, ποσού € 30.000 εκάστη, την 29/2/2008 και την 26/5/2008 αντίστοιχα. Η 
διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε πέντε έτη, η δε αποπληρωμή αυτού θα γίνει σε δύο 
ισόποσες δόσεις των € 15.000 με το πέρας του τρίτου και τέταρτου έτους από τη χορήγηση 
του δανείου και μίας δόσεως € 30.000 με το πέρας του πέμπτου έτους από τη χορήγηση του 
δανείου. (β) Η Εταιρεία την 29/2/2008 προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου με την 
Εμπορική Τράπεζα συνολικού ποσού € 100.000, κυμαινόμενου επιτοκίου. Το προϊόν του 
δανείου εισπράχθηκε την 5/3/2008 από την Εταιρεία. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε 
επτά έτη.  
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια από τα εν λόγω δάνεια  χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, την εξόφληση υποχρεώσεων από 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ιατρικών μηχανημάτων καθώς και τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
 
Γ. Σημαντικά    γεγονότα   που   συνέβησαν   από   τη   λήξη   της   χρήσεως  μέχρι  την  
    ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως  
Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως έως και 
την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως αφορούν την περαιτέρω μεγένθυση του 
δυκτύου του Ομίλου μέσω συστάσεων νέων εταιρειών και την πραγματοποίηση νέων 
επενδύσεων (εξαγορών) στο μετοχικό κεφάλαιο νέων εταιρειών, οι οποίες έχουν ως 
ακολούθως: 
 
1)Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. από 
κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς προχώρησε τον Ιανουάριο 2009 στη σύσταση της 
ανώνυμης εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα επίσης τα Τρίκαλα. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι 
η ανάπτυξη και λειτουργία πλήρους ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου στην πόλη των 
Τρικάλων και η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της 
νεοιδρυθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 49,0 %. 
2) Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον Ιανουάριο 2009 προέβη από κοινού με 
συνεργαζόμενους ιατρούς στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA – ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της 
νέας εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον 
τομέα της δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και εν γένει κοσμητικής ιατρικής και το 
ποσοστό συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοιδρυθείσας 
εταιρείας ορίσθηκε σε 36,5 %. 
3) Η EUROMEDICA Α.Ε. τον Ιανουάριο 2009 προχώρησε σε υπογραφή προσυμφώνου για 
την εξαγορά ποσοστού 60,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε., η οποία λειτουργεί Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Ανοικτής Νοσηλείας στη Λάρισα. Το υπόλοιπο 40,0 % ανήκει σε καταξιωμένους ιατρούς ενώ 
παράλληλα προγραμματίζεται η επέκταση των εγκαταστάσεων και των τμημάτων του 
κέντρου σε παρακείμενους χώρους συνολικής επιφανείας 700 τ.μ. περίπου. 
4) Η EURΟMEDICA Α.Ε προχώρησε τον Φεβρουάριο 2009 στην απόκτηση του 49,0 % των 
μετοχών της εταιρείας Δ.Σ.ΣΙΟΒΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα Γρεβενά. Πρόκειται για το μοναδικό ιδιωτικό διαγνωστικό 
εργαστήριο απεικονίσεων στο νομό Γρεβενών. 
5) Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Α.Ε. από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς τον Φεβρουάριο 2009 προχώρησε στη 
σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.. 
Σκοπός αυτής είναι η κατασκευή και λειτουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στην Πάτρα, 
δυναμικότητας 200 κλινών, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2010. Η 
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συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοιδρυθείσας εταιρείας 
ανέρχεται σε 50,0 %.  
6) Η EUROMEDICA A.E. τον Φεβρουάριο 2009 από κοινού με την μητρική της εταιρεία 
ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. προχώρησαν στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA GULF 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι κυρίως η ίδρυση και 
εκμετάλλευση παντός είδους ιατρικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης  καθώς η συμμετοχή σε ιατρικά σχήματα και κέντρα υγείας στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Τα ποσοστά 
συμμετοχής των εταιρειών EUROMEDICA A.E. και ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο μετοχικό 
κεφάλαιο της νεοιδρυθείσας εταιρείας ανέρχονται σε 99,0 % και 1,0 % αντίστοιχα. 
7) Η EUROMEDICA A.E. τον Φεβρουάριο 2009 προέβη στην απόκτηση του υπολοιπόμενου 
50,0 % των μετοχών της εταιρείας I.E. EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Ε.Α.Ε. Συνεπεία της εν λόγω εξαγοράς η EUROMEDICA A.E. καθίσταται μοναδικός μέτοχος 
της συμμετοχικής εταιρείας.  
8) Η EURΟMEDICA Α.Ε. τον Μάρτιο 2009 προχώρησε στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία έχει έδρα στη 
Θεσσαλονίκη και κύριο σκοπό της την παροχή κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η 
συμμετοχή της EURΟMEDICA Α.Ε. στην νεοιδρυθείσα εταιρεία ανέρχεται σε 51,0 %, ενώ 
στο υπολειπόμενο ποσοστό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται  στον τομέα της παροχής κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών.  
 
 
Δ. Στοιχεία  και   εκτιμήσεις  για  την  εξέλιξη  των  δραστηριοτήτων της  Εταιρείας   και  
     του Ομίλου για την τρέχουσας οικονομική χρήση   
Τα σημαντικότερα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά με την υλοποίηση της επιχειρηματικής 
στρατηγικής του Ομίλου για την τρέχουσα οικονομική χρήση (2009) έχουν ως ακολούθως: 
  
 Έναρξη κατασκευής του Κέντρου Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. δυναμικότητας 194 κλινών στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο και η 
ολοκλήρωση του προβλέπεται τον Ιούλιο 2010. 

 Έναρξη κατασκευής του ογκολογικού κέντρου δυναμικότητας 173 κλινών στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Η αποπεράτωση του έργου αναμένεται στο γ’ τρίμηνο του 2011. 

 Ίδρυση νέου Κέντρου Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, EUROMEDICA 
δυναμικότητας έως 200 κλινών στην περιοχή της Αττικής. Η έναρξη της λειτουργίας του 
κέντρου αναμένεται στο τέλη του 2011. 

 Ολοκλήρωση μελέτης και έναρξη εργασιών για τη δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης 
Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - 
ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δυναμικότητας έως 80 κλινών, στην περιοχή της Καβάλας. 

 Ίδρυση νέας μονάδας - υποκατάστημα Κέντρου Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, 
ΑΡΩΓΗ Α.Ε δυναμικότητας έως 40 κλινών, στην περιοχή της Καρδίτσας. Η έναρξη της 
λειτουργίας του κέντρου αναμένεται στο γ΄τρίμηνο 2009. 

 Έναρξη κατασκευής νέου Διαγνωστικού Κέντρου από την ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ Α.Ε., στην περιοχή της Καρδίτσας. 

 Ίδρυση Γενικής Κλινικής EUROMEDICA ΙΟΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. στην Κέρκυρα. Το 
έργο βρίσκεται σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο και η ολοκλήρωση αυτού 
προβλέπεται τον Νοέμβριο του 2009. 

 Ίδρυση νέου πολυδύναμου Διαγνωστικού Κέντρου (με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό 
τομογράφο, μικροβιολογικό τμήμα) στην περιοχή Τούμπα Θεσσαλονίκης. 

 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π) στην οποία 
θα μεταβιβασθεί το σύνολο ή μέρος της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου EUROMEDICA. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τελικό στάδιο της ιδρύσεως και λειτουργίας της 
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Α.Ε.Ε.Α.Π. αποτελεί η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 
Σχετικά με τις προβλεπόμενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των ανωτέρω επενδύσεων της Εταιρείας, αυτές εκτιμάται ότι θα προέλθουν 
μέσω τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. 
 
 
Ε. Δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος λόγω της έως και σήμερα φύσεως των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν δεν πραγματοποίησαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
 
ΣΤ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας  
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως προχώρησε στην ίδρυση ενός νέου 
υποκαταστήματος στο Δήμο Γαλατσίου, Νομού Αττικής. Κατά τη λήξη της κλειόμενης 
χρήσεως η Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήματα: 
 
Α/Α Διεύθυνση Υποκαταστήματος Αντικείμενο Δραστηριότητας 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
6. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
7. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΜΗΤΩΡ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

10. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
11. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
13. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
14. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
15. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
16. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
17 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
18. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
19. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
20. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

 
 
Ζ. Ίδιες μετοχές που κατέχονται από τον Όμιλο και την Εταιρεία  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως κατείχαν 1.644.755 και 
5.281.812 αντίστοιχα ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν το 3,8 % και 12,1 % 
αντίστοιχα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και είχαν αποκτηθεί έναντι συνολικού 
ποσού € 15.335 και € 37.774 αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή αξία των ιδίων μετοχών που 
κατέχονταν από την Εταιρεία και τον Όμιλο κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως ανερχόταν 
σε € 7.566 και € 24.215 αντίστοιχα. Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να αναλάβει 
προσεχώς τις κατάλληλες δράσεις ώστε να αποκατασταθεί η υπέρβαση του ορίου που 
τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Η. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων   



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 12

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 Διεύθυνση του Ομίλου οι πολιτικές 
της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, 
υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη 
συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές 
όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη 
χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
 
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 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 σχετικά 
μικρό μέρος της ακίνητης περιουσίας του, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούμενη 
στρατηγική της Διοικήσεως αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει με τη 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα 
και την αποκόμιση βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους κυρίως μέσω της μισθώσεως των 
σχετικών ακινήτων σε επιλεγμένους μισθωτές.  
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, 
οι οποίες περιλαμβάνονται 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 Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των τιμών εκείνων 
των χρεογράφων τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήριο) και 
αναλαμβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις με στόχο πάντα την εξασφάλιση 
ικανοποιητικών αποδόσεων σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως. 
 
Κατά την 31/12/2008 στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο 
των εταιρειών ΙΑΣΩ Α.Ε. (6.732.341 μετοχές συνολικής αξίας € 29.892) και ΑΧΟΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2.110.319 μετοχές συνολικής αξίας € 1.477) οι μετοχές των οποίων 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ημερομηνία εάν η τιμή 
κλεισίματος των εν λόγω μετοχών ήταν 1 % υψηλότερη/χαμηλότερη και οι υπόλοιπες 
μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα εμφανίζονταν 
αυξημένα/μειωμένα κατά το ποσό των € 250 περίπου ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων θα 
παρέμεναν αμετάβλητα. 
 
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. 
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Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Ο Όμιλος διακρατεί σημαντικά ποσά διαθεσίμων κατατεθειμένα σε συνεργαζόμενες τράπεζες 
τα οποία είναι συνήθως βραχυχρόνιας χρονικής διάρκειας (συνήθως εβδομαδιαίας) λόγω 
των αυξημένων ταμειακών αναγκών που απορρέουν από το σημαντικό επενδυτικό 
πρόγραμμα το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την κλειόμενη χρήση και το οποίο 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και κατά την τρέχουσα χρήση. Πέραν των 
διακρατούμενων διαθεσίμων δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και 
συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς 
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος κατά την 31/12/2008 είχε εκταμιεύσει δάνειο 
(μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο) ποσού € 60.100 (αποτιμημένο την 31/12/2008 σε                       
€ 53.010), 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 
Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων 
και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 
 
Κατά την 31/12/2008, 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 € 1.277 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις 
δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 
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 της πελατειακής βάσης του Ομίλου και της λήψης επαρκών 
εξασφαλίσεων κατά περίπτωση.   
 
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 την διάρκεια της 
κλειόμενης χρήσης εγκρίθηκαν δύο νέα ομολογιακά δάνεια, συνολικού ποσού € 160.000, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, την 
εξόφληση υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ιατρικών μηχανημάτων 
καθώς και τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας (βλ. σχετικά 
Σημείωση 5.3). Επίσης, ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του 
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με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.  
 
Η Διοίκηση 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 την31/12/2008 Μέχρι 1 έτος  Από 1 έως και 
2 έτη  Από 2 έως και 

5 έτη  Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 83.759  46.635  199.905  17.304 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 99.170  0  0  0 
        
        

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

5 έτη  Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 91.919  12.381  97.144  11.776 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 102.264  0  0  0 

 
 
Θ. Σημαντικές  συναλλαγές  που  καταρτίσθηκαν  μεταξύ  της Εταιρείας και του Ομίλου 
     και συνδεδεμένων προσώπων 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου με 
συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της 
κλειόμενης χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 Κατά την χρήση 1/1-31/12/2008  Κατά την 31/12/2008 

Συνδεμένα πρόσωπα 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
πωλήσεων 

Αγορές 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
αγορών  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
υποχρεώσεων 

ΑΧΟΝ Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
3 (6) 376 (8)  800 (8) 0  
0  14.400 (9)  12 (6) 0  

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0  1.516 (7)  6.821 (7) 428 (7) 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 2 (8) 0   27 (4) 1.099 (4) 
Μέλη Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη 0  4.989   2.039  410  
ΣΥΝΟΛΑ 6  21.281   9.698  1.936  
          

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Κατά την χρήση 1/1-31/12/2008  Κατά την 31/12/2008 

Συνδεμένα πρόσωπα 

Πωλήσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
πωλήσεων 

Αγορές 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
αγορών  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
υποχρεώσεων 

EUROPROCUREMENT A.E. 
24 (8) 22.738 (1)  1.489 (2) 4.774 (1) 

0  0   19.000 (3) 0  
EUROMEDICA  FINANCE No 1 0  2.160 (5)  0  60.000 (5) 
DATA DESIGN A.E. 0  825 (6)  0  215 (6) 
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0  376 (8)  800 (8) 0  
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0  1.516 (7)  6.821 (7) 3 (7) 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 2 (8) 0   27 (6) 1.099 (4) 
Μέλη Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη 0  2.226   1.310  0  
ΣΥΝΟΛΑ 428  31.624   36.373  66.199  
          
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ        
(1) Εμπορικές συναλλαγές υγειονομικού υλικού, ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων. 
(2) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής μερισμάτων.  
(3) Ποσά έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 
(4) Λοιπές συναλλαγές.  
(5) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως ομολογιακού δανείου από τη θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA FINANCE  No. 1 S.A..  
(6) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων.  
(7) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων νοσοκομειακών μονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(8) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων. 
(9) Απόκτηση οικοπέδου της AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. από την EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. συνολικής επιφανείας 40.067 τ.μ. στην περιοχή Ιτιές της 
Πάτρας με σκοπό την ανέγερση Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και  

 
O ‘Ομιλος EUROMEDICA προμηθεύεται από την θυγατρική της εταιρεία 
EUROPROCUREMENT A.E. τον κύριο όγκο προσθετικών επεμβατικών υλικών, υλικών 
αιμοδυναμικού εργαστηρίου και οφθαλμολογικών μοσχευμάτων. Επίσης προμηθεύεται 
υγειονομικό υλικό και λοιπά αναλώσιμα, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο φάσμα των 
αναγκών της σε ιατρικό υλικό. 
Η απαίτηση ύψους € 800 της μητρικής εταιρείας προς την AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
αφορά προκαταβολή ενοικίων επομένων χρήσεων.  
Η υποχρέωση ύψους € 1.100 προς την εταιρεία EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. προέρχεται 
από ταμειακή διευκόλυνση. 
Η δραστηριότητα της ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. είναι οικοδομικές εργασίες. H 
παραπάνω απαίτηση αφορά προκαταβολές έναντι διαχείρισης και εκτέλεσης έργων σε 
ακίνητα και εγκαταστάσεις του Ομίλου EUROMEDICA. Τα συγκεκριμένα έργα 
περιλαμβάνουν τόσο εκπόνηση αρχιτεκτονικών, μηχανικών και ηλεκτρολογικών μελετών όσο 
και επίβλεψη, διοίκηση έργων και ανέγερση κτιρίων. 
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Οι αγορές από την εταιρεία ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά ποσό € 14.400 αφορά την από 
27η Ιουνίου 2008 αγορά δύο οικοπέδων επιφανείας 20.055,78 τ.μ. και 20.011,95 τ.μ., 
αντιστοίχως, που βρίσκονται στην Πάτρα Ν. Αχαΐας (περιοχή Ιτιές) με σκοπό την ανέγερση 
σύγχρονου κέντρου ιατρικής αποθεραπείας και αποκατάστασης ασθενών που θα καλύψει τις 
ανάγκες φροντίδας και αποκατάστασης της υγείας των κατοίκων τόσο της Αχαΐας όσο και της 
ευρύτερης περιφέρειας της Πελοποννήσου. Ειδικότερα αγόρασε το μεν πρώτο εξ αυτών κατά 
πλήρη κυριότητα η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, το δε δεύτερο κατά συγκυριότητα 99,5% εξ 
αδιαιρέτου προς  την  ως άνω εταιρεία και κατά 0,5% εξ αδιαιρέτου προς την θυγατρική 
εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
Η Εταιρεία στις 20/7/2007 προέβη σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού 
ύψους € 60.100, διαιρούμενο σε 601 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 100 εκάστη, πενταετούς 
διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο 3,6%, απόδοση στη λήξη 5,6% και αρχική τιμή μετατροπής 
(ποσό σε €) € 10,36 ανά μετοχή (εφεξής, οι “Ομολογίες”). Από τις άνω Ομολογίες, η 100,0 % 
θυγατρική της Εταιρείας, Euromedica Finance No1 S.A. με έδρα το Λουξεμβούργο, απέκτησε 
600 Ομολογίες αξίας εξήντα € 60.000 με προσόδους που προήλθαν από την ταυτόχρονη 
έκδοση 600 ανταλλάξιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 100 έκαστη, συνολικού ύψους € 
60.000, πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο 3,6% και απόδοση στη λήξη 5,6%. Η 
καταβολή κεφαλαίου και τόκων για τις Ανταλλάξιμες Ομολογίες είναι εγγυημένη από την 
Εταιρεία. Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα ανταλλαγής, θα 
μετατρέπονται σε Ομολογίες οι οποίες, με τη σειρά τους, θα μετατρέπονται σε μετοχές της 
Εταιρείας.  
 
 
Ι. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 
Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 67.643.271 ευρώ και διαιρείται σε 
43.640.820 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,55 έκαστη. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην 
κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας 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 Εταιρεία 
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 Δημόσιο 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 Εταιρείας με 
μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών, 

 Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων των 
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ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 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. 
 
 
Κ. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 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 μέτοχοι της Εταιρείας 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 έχει ενεχυριάσει υπέρ του δευτέρου 1.504.499 κοινές ονομαστικές 
μετοχές της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για τη σύναψη των άνω συμβάσεων καθώς και τις 
ουσιώδεις διατάξεις τους έχουν εγκαίρως και προσηκόντως ανακοινωθεί σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία. 
 
 
Λ. 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  76,8520% 
ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 48,7400% 
Healthcare Investors (Greece) L.L.C. 14,7956% 
SONAK Α.Ε.Β.Ε. 10,6935% 

 
* Στοιχεία την 31/12/2008. 
 
Μ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
Ν. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Τέτοιοι περιορισμοί δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ούτε προκύπτουν από σύμβαση 
μετόχων που να έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας. 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. 
 
Ξ. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 
Με την εξαίρεση της Συμφωνίας Μετόχων που αναφέρεται στην παράγραφο (Κ) ανωτέρω, 
δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία 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. 
 
 
Ο. Κανόνες     διορισμού    και    αντικατάστασης     μελών    Δ.Σ.   και    τροποποίησης  
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     Καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα 
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Π. Αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή ορισμένων μελών του 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 Κ.Ν. 2190/1920 και σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει 
το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας 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 Δ.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 Εταιρεία έχει 
εκδώσει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας. 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 Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του 
Διοικητικού 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 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι 
δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των 
μετοχών στους δικαιούχους. 
 
 
Ρ. Σημαντικές   συμφωνίες   που   τίθενται   σε   ισχύ,  τροποποιούνται   ή   λήγουν   σε  
     περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. 
 
 
Σ. Συμφωνίες  με  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας οι  
    οποίες  προβλέπουν  αποζημίωση  σε  περίπτωση  παραίτησης ή απόλυσης χωρίς  
    βάσιμο   λόγο   ή   τερματισμό   της  θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας  
    πρότασης 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 απασχόλησής 
τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                                       
 
 
 
Απόστολος Τερζόπουλος 
 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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Προς τους μετόχους της «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 
Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά 
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια 
του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την 
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης 
ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών 
καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 
και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 
Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την 
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προσοχή σας στη Σημείωση 33 που παρατίθεται στις σημειώσεις των οικονομικών 
καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης 
χρήσεως, σε επίπεδο Ομίλου κατέχονταν μετοχές της μητρικής εταιρείας του Ομίλου (ίδιες 
μετοχές), οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 12,1 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 7 
του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζoμένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημείωση  1/1-31/12/2008  1/1-31/12/2007  1/1-31/12/2008  1/1-31/12/2007 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ          
Πωλήσεις 8  229.123  191.868  159.403  152.640 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 9  (181.428)  (145.642)  (139.465)  (122.495) 
Μικτό κέρδος   47.695  46.226  19.939  30.145 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 10  4.721  3.694  2.962  2.256 
   52.416  49.920  22.901  32.401 
          
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11  (24.626)  (23.639)  (11.535)  (16.526) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 12  (2.841)  (2.634)  (1.018)  (1.789) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13  (794)  (1.509)  (524)  (740) 
Λειτουργικά αποτελέσματα   24.155  22.138  9.823  13.346 
Κόστος χρηματοδότησης 14  (17.946)  (9.482)  (15.058)  (7.126) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών   6.209  12.656  (5.234)  6.220 
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 15  (20.528)  18.718  (20.788)  18.720 
Αποτελέσματα προ φόρων   (14.319)  31.375  (26.022)  24.940 
Φόρος εισοδήματος 16  2.721  (10.462)  6.813  (7.444) 
Αποτελέσματα μετά φόρων   (11.599)  20.912  (19.209)  17.496 
Δικαιώματα τρίτων   (2.624)  (2.623)  0  0 
Αποτελέσματα μετά φόρων μετόχων Εταιρείας  (14.222)  18.289  (19.209)  17.496 

          
          
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)          
  Βασικά 17  (0,3521)  0,5681  (0,4568)  0,5367 
  Αμβλυμμένα 17  (0,3079)  0,4707  (0,4014)  0,4457 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση  31/12/2008  31/12/2007  31/12/2008  31/12/2007 

Πάγιο ενεργητικό          
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 18  341.639  275.315  182.957  165.818 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 19  3.770  2.435  2.771  1.755 
Υπεραξία (Goodwill) 20  95.689  80.066  35.961  35.961 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21  0  0  89.307  49.257 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 22  6.993  4.999  1.102  1.428 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 23  38.665  17.370  38.576  16.420 

Ακίνητα για επένδυση 24  1.206  1.206  6.789  0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 25  1.118  866  832  692 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16  989  281  0  0 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού   490.069  382.538  358.295  271.331 

Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέματα 27  8.163  5.302  4.356  3.810 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 28  138.116  111.049  134.882  104.685 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη 
αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσεως 

29  9  68.045  8  65.245 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 30  36.739  28.359  17.710  13.631 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   183.026  212.756  156.955  187.371 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   673.095  595.293  515.250  458.702 

          
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 31  67.643  67.643  67.643  67.643 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 31  57.504  110.488  57.504  110.488 
Αποθεματικά κεφάλαια 32  36.402  (381)  28.650  (8.077) 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο   39.250  55.188  7.400  28.355 
Ίδιες μετοχές 33  (37.774)  (17.324)  (15.335)  (12.246) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας   163.025  215.614  145.862  186.163 

Δικαιώματα τρίτων   42.101  30.534  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   205.127  246.149  145.862  186.163 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Δάνεια 35  256.854  116.461  222.377  82.479 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 36  5.780  4.887  4.594  4.126 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16  10.547  25.456  5.776  20.610 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 37  2.794  2.964  112  180 
Λοιπές προβλέψεις 38  2.367  1.251  1.534  986 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39  1.163  1.157  1.339  1.339 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   279.504  152.177  235.732  109.720 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 40  99.170  102.264  68.604  80.509 
Δάνεια 35  83.759  89.287  63.619  80.200 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις   5.536  5.416  1.433  2.110 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   188.464  196.968  133.656  162.819 

Σύνολο υποχρεώσεων   467.969  349.145  369.388  272.539 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   673.095  595.293  515.250  458.702 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Διαφορές 
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 Δικαιώματα 

τρίτων Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α., όπως προγενέστερα είχαν δημοσιευθεί 47.130 7.149 782 1.974 0 0 9.712 (3.157) 0 19.212 (648) 40.730 122.886

Επίδραση από αλλαγή λογιστικής πολιτικής προβλέψεων φόρων 
ανέλεγκτων χρήσεων (Σημείωση 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (414) 0 (6) (420)

Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

47.130 7.149 782 1.974 0 0 9.712 (3.157) 0 18.799 (648) 40.723 122.466

Κέρδος χρήσεως 2007 μετά από φόρους 0 0 0 233 0 0 0 0 0 18.056 0 2.623 20.912
Δηλωθέντα 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 (1) 0 0 0 0 (3.701)
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
Ανακατατάξεις 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 22.417 0 0 10.235 32.652
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως 8.888 58.664 0 545 0 (44.717) 908 (91) 4.443 20.389 0 (33.354) 15.675
Μεταβολή υπεραξίας σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (146) 0 10.374 10.228
Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

67.643 110.488 782 2.939 3.984 (44.717) 11.542 (1.771) 26.860 55.188 (17.324) 30.534 246.149

Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

67.643 110.488 782 2.939 3.984 (44.717) 11.542 (1.771) 26.860 55.188 (17.324) 30.534 246.149

Κέρδος χρήσεως 2008 μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (14.222) 0 2.624 (11.599)
Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.747) 0 (1.147) (2.894)
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (67) (20.450) 0 (20.518)
Τακτοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων 0 0 0 25 0 0 (16) 0 0 (9) 0 0 0
Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων σε εύλογες αξίες 0 0 0 0 0 0 0 (18.347) 0 0 0 0 (18.347)

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών φορολογίας εισοδήματος 0 0 0 0 0 0 0 0 2.432 108 0 445 2.984

Μεταφορά εξόδων συγχωνεύσης απευθείας στην καθαρή θέση 0 0 0 0 0 (268) 0 0 0 0 0 0 (268)

Τακτοποίηση αποθεματικού συγχώνευσης 0 (52.957) 0 0 0 52.957 0 0 0 0 0 0 0
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου 0 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (18) (44)
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.663 9.663
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.504 782 2.965 3.984 7.972 11.526 (20.118) 29.292 39.250 (37.774) 42.102 205.127
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρμογ

ής αξίας 
συμμετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικό 
συγχώνευσης

Αποθεματικό 
μετατρέψιμου 
ομολογιακού 
δανείου σε 
μετοχές

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας 
επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 
αξίας ακινήτων 
σε εύλογες 

αξίες

Υπόλοιπο εις 
νέο Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α., όπως προγενέστερα είχαν δημοσιευθεί 47.130 7.149 782 1.681 9.712 0 0 (3.251) 0 10.927 (0) 74.132

Επίδραση από αλλαγή λογιστικής πολιτικής προβλέψεων φόρων 
ανέλεγκτων χρήσεων (Σημείωση 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (405) 0 (405)

Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

47.130 7.149 782 1.681 9.712 0 0 (3.251) 0 10.522 (0) 73.727

Αναθεωρημένο κέρδος χρήσεως 2007 μετά από φόρους λόγω 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής προβλέψεων φόρων ανέλεγκτων 
χρήσεων

0 0 0 233 0 0 0 0 0 17.263 0 17.496

Δηλωθέντα 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 0 0 3.984 0 0 0 0 3.984
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως 8.888 58.664 0 777 908 (44.717) 0 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 19.390 0 0 19.390

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 2 941 0 0 3 0 (945) 0 0
Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

67.643 110.488 782 2.693 11.561 (44.717) 3.984 (1.770) 19.390 28.356 (12.246) 186.163

Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

67.643 110.488 782 2.693 11.561 (44.717) 3.984 (1.770) 19.390 28.356 (12.246) 186.163

Κέρδος χρήσεως 2008 μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (19.209) 0 (19.209)
Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.747) 0 (1.747)
Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων 0 0 0 0 0 0 0 (18.091) 0 0 0 (18.091)
Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.089) (3.089)

Τακτοποίηση αποθεματικού συγχώνευσης 0 (52.957) 0 0 0 52.957 0 0 0 0 0 0

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών φορολογίας εισοδήματος 0 (26) 0 0 0 (268) 0 0 2.129 0 0 1.835

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α.

67.643 57.504 782 2.693 11.561 7.972 3.984 (19.862) 21.520 7.399 (15.335) 145.862
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-
31/12/2008  1/1-

31/12/2007  1/1-
31/12/2008  1/1-

31/12/2007 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:        
Κέρδη προ φόρων (14.319)  31.375  (26.022)  24.940 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:        
Αποσβέσεις 14.950  10.904  10.649  7.808 
Προβλέψεις 1.868  1.654  1.053  1.324 
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 17  187  6  41 
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες (250)  (402)  0  0 
Έσοδα συμμετοχών (1.840)  (38)  (3.258)  (1.006) 
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 22.652  (18.182)  24.058  (17.714) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (184)  (141)  (68)  (100) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.946  9.482  15.058  7.126 
 40.839  34.838  21.475  22.418 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (2.500)  (1.122)  (545)  (920) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21.189)  (43.357)  (29.655)  (33.319) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (198)  (67)  (140)  130 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (6.045)  26.072  (18.846)  1.110 
(Μείον):        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (16.910)  (10.705)  (13.813)  (8.301) 
Καταβεβλημένοι φόροι (4.973)  (4.569)  (1.643)  (2.176) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (10.976)  1.091  (43.168)  (21.057) 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:        

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (20.977)  (87.567)  (42.015)  (83.561) 

Αγορά ιδίων μετοχών (20.450)  (12.554)  (3.089)  (12.246) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (74.195)  (35.878)  (35.973)  (24.504) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 850  274  374  92 
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 4.607  2.823  1.807  675 
Έσοδα χρεογράφων 0  4  0  0 
Τόκοι εισπραχθέντες 592  399  383  355 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 13  911  0  149 
Μερίσματα εισπραχθέντα  1.818  819  2.129  2.259 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (107.743)  (130.768)  (76.384)  (116.782) 

        
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:        
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0  56.300  0  56.300 
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 125.515  86.045  124.580  82.949 
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) 6.598  8.161  1.409  7.394 

Μερίσματα πληρωθέντα  (4.304)  (1.242)  (2.359)  (1.052) 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. (711)  (386)  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 127.098  148.878  123.630  145.591 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεως (α)+(β)+(γ) 8.379  19.201  4.078  7.752 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 28.359  9.159  13.631  3.301 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 36.739  28.359  17.710  13.631 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 

 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημητρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πρόεδρος) 

 ΜΗΛΙΑΡΑΣ του Εμμανουήλ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) 
 ΜΠΛΕΤΣΟΣ του Ιωάννου ΙΟΡΔΑΝΗΣ(Διευθύνων Σύμβουλος) 
 ΚΕΧΑΓΙΑ Ιωάννου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μέλος) 
 ΣΩΣΣΙΔΗΣ Γεωργίου ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) 
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αθανασίου ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μέλος) 
 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βάιου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (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 Μεσαίας και Μικρής 
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 61,5 % 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-
31/12/2008 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 1/1-31/12/2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν 
σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι 
τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 
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 
Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζουν οι εταιρείες σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων 
έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν 
με τα Δ.Π.Χ.Α..  
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2.3 Χρήση εκτιμήσεων 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, 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 Διοίκησης" στη Σημείωση 6. 
 
 
2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 (1/1-
31/12/2008) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 Μαρτίου 
2009. 
 
 
2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, 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 Διοικήσεως της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση 
από την εφαρμογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια: 
 
Δ.Λ.Π. 39 Κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης - τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες  
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008) 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπει σε μία οντότητα να προσδιορίσει ως 
αντισταθμιζόμενο στοιχείο ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης 
της ταμειακής ροής ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Μία οντότητα μπορεί να προσδιορίσει 
τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές που συνδέονται με έναν μονομερή 
κίνδυνο ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε μια αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης. Το 
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 39 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 Αναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών μέσων - τροποποίηση 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2008) 
Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 και του Δ.Π.Χ.Α. 7 επιτρέπουν σε μία οντότητα να 
αναταξινομήσει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (εκτός αυτών που έχουν 
αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τον κανόνα της εύλογης αξίας, στην εύλογη αξία τους μέσω 
αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) από την κατηγορία των 
χρηματοοικονομικών μέσων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερες μόνο 
περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπουν την αναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου, ταξινομημένου ως διαθέσιμο προς πώληση ή σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων και των απαιτήσεων (εκτός 
αυτών που έχουν αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τον κανόνα της εύλογης αξίας, στην εύλογη 
αξία τους μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) στην κατηγορία των 
δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει το 
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χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη του. Η 
Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσε από την 1η Ιουλίου 2008 τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 39 και 
Δ.Π.Χ.Α. 7 (περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη Σημείωση 25). 
 
Δ.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το Δ.Π.Χ.Π. 8 απαιτεί όπως η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς 
τομείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαμβάνει γνώση η διοίκηση, προκειμένου να 
κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους και να εκτιμά την απόδοση. Η εφαρμογή του εν λόγω 
προτύπου εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τομέων 
δραστηριότητας βάσει του Δ.Λ.Π. 14 "Πληροφόρηση κατά τομέα". Η Εταιρεία και ο Όμιλος 
βρίσκονται στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης των συγκεκριμένων 
τροποποιήσεων. 
 
Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Στην τροποποιημένη έκδοση του Δ.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 Δ.Λ.Π. 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. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσε από την 1η Ιουλίου 2008 προαιρετικά 
το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 23 (περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη Σημείωση 20). 
 
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιημένο Δ.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. 
 
Δ.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών-τροποποίηση, 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 2 διευκρινίζει τον ορισμό των �προϋποθέσεων της 
κατοχύρωσης” (vesting conditions), με την εισαγωγή του όρου �προϋποθέσεις μη 
κατοχύρωσης” (non-vesting conditions) για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 
όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια 
την οικονομική οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 
αντιμετώπιση. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και 
στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 1 Χρηματοοικονομικά εργαλεία με δικαίωμα πρόωρης πώλησης 
στον εκδότη και υποχρεώσεις που πηγάζουν σε ρευστοποιήσεις – τροποποίηση 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 
Οι τροποποιήσεις των Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 1 απαιτούν όπως οι οντότητες να 
κατηγοριοποιούν χρηματοοικονομικά εργαλεία με δικαίωμα πρόωρης πώλησης στον εκδότη 
και χρηματοοικονομικά εργαλεία ή συστατικά στοιχεία χρηματοοικονομικών εργαλείων που 
επιβάλουν στην οντότητα την υποχρέωση να επιδώσουν σε έναν άλλο συμβαλλόμενο ένα 
κατ’ αναλογία ποσοστό του καθαρού ενεργητικού της οντότητας, κατά τη ρευστοποίηση ως 
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ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος 
βρίσκονται στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης των συγκεκριμένων 
τροποποιήσεων. 
 
Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. & Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις-τροποποίηση (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα) 
Το τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 1 επιτρέπει στις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα 
Δ.Π.Χ.Α. να χρησιμοποιήσουν ως τεκμαρτό κόστος, είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική 
αξία με βάση τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την επιμέτρηση του αρχικού 
κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οντότητες 
και σε συνδεδεμένες εταιρείες. Η τροποποίηση επίσης καταργεί τον ορισμό της μεθόδου του 
κόστους από το Δ.Λ.Π. 27 και τον αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να 
παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Οι 
ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή καθώς ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας 
και του Ομίλου στα Δ.Π.Χ.Α. αποτελεί η 1/1/2004. 
 
Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις-αναθεώρηση 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2009) 
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 απαιτεί τα αποτελέσματα όλων των συναλλαγών σχετικά με 
μειοψηφικά συμμετοχικά συμφέροντα να εμφανίζονται στα ίδια κεφάλαια, εφόσον δεν 
υπάρχει αλλαγή στον έλεγχο και αυτές οι συναλλαγές δεν θα καταλήγουν πλέον σε υπεραξία 
ή κέρδη και ζημιές. Το πρότυπο επίσης καθορίζει το λογιστικό χειρισμό όταν ο έλεγχος 
χάνεται. Οποιοδήποτε υπολειπόμενο συμμετοχικό συμφέρον στην οντότητα επανεκτιμάται 
στην εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσεως. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επιδράσεως που θα 
επέλθει από το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια του 
Ομίλου. 
 
Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων & Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)  
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις των αναθεωρημένων Δ.Π.Χ.Α. 3 και Δ.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 μιας 
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. Η 
Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επιδράσεως που θα επέλθει 
από τα τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. 3 και Δ.Λ.Π. 27. Οι τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων 
δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες & Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.-τροποποίηση 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 5 διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
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υποχρεώσεις μιας θυγατρικής εταιρείας ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα 
πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου. Για την 
θυγατρική αυτή οφείλεται να γίνει σχετική γνωστοποίηση εφόσον ο ορισμός μιας διακοπείσας 
δραστηριότητας ικανοποιείται. Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 1 ορίζει ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.. 
Το τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Π. 5 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Παρουσίαση και Δ.Π.Χ.Π. 7 
Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 28 ορίζει ότι μία επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
αντιμετωπίζεται ως μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά 
απομείωσης δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που 
περιλαμβάνονται στην επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης καταχωρούνται 
ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο 
ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκεται σε 
διαδικασία εκτίμησης της επιδράσεως που θα επέλθει από τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 28 και 
Δ.Λ.Π. 32. 
 
Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού-τροποποίηση (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 36 απαιτεί στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία (μείον τα κόστη 
πώλησης) υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών να γίνονται 
γνωστοποιήσεις ανάλογες με εκείνες του υπολογισμού της αξίας λόγω χρήσης. Το 
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 36 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως 
προπληρωμή μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος 
πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν 
η Εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή θα 
πρέπει να λογιστικοποιείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η Εταιρεία και ο 
Όμιλος θα εφαρμόσουν την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε Εργαζομένους-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
Οι τροποποιήσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 είναι:  
(α) Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα παροχών που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση 
στην οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών 
είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στην 
προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της 
παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών. 
(β) Ο ορισμός της απόδοσης των επενδεδυμένων στοιχείων των συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος 
εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιμέτρηση 
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. 
(γ) Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε 
εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους δώδεκα 
(12) μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων. 
(δ) Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
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Περιουσιακά Στοιχεία” απαιτείται η γνωστοποίηση και όχι η αναγνώριση ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων. Το Δ.Λ.Π. 19 έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι συνεπές. 
 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης της 
συγκεκριμένης τροποποίησης. 
 
Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Αναγνώριση και επιμέτρηση-τροποποίηση 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 
Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 είναι οι ακόλουθες:  
(α) Επιτρέπουν σε μία οντότητα να αναταξινομήσει ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό 
στοιχείο προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων όταν 
ξεκινά ή παύει αντίστοιχα να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 
(β) Τροποποιεί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά 
στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για εμπορική εκμετάλλευση. Διευκρινίζεται ότι, ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός 
χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη 
ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών, 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 
(γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι 
ένα μέσο αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην εν λόγω οικονομική 
οντότητα και αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει 
ότι, για να εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη 
λογιστική αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η 
τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το Δ.Λ.Π. 39 να συμβαδίζει με το 
Δ.Π.Χ.Π. 8 “Τομείς  δραστηριοτήτων” το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να 
βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο/Διοικητικό 
Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας. 
(δ) Όταν επιμετράται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  
λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της 
διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας). 
 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 39 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 διευκρινίζει ότι ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ως προοριζόμενα για εμπορική 
εκμετάλλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39 �Χρηματοοικονομικά εργαλεία: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση” αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 
δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση 
του Δ.Λ.Π 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 16 απαιτεί όπως οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι 
συνήθεις δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση 
περιουσιακών στοιχείων, να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης ως έσοδο στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα 
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αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η 
επακόλουθη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 ορίζει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από 
την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις 
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 7 
δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις-τροποποίηση 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική 
εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση”, έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 “Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς 
πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες”, οι διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39 θα εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον 
Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη 
τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Παρουσίαση και Δ.Π.Χ.Α. 7 
Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 28 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή 
επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση” επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π. 
32 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” και Δ.Π.Χ.Π. 7 
“Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι 
όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 28. Τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 28, Δ.Λ.Π. 
32  και Δ.Π.Χ.Π. 7 δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες - 
τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 29 καταδεικνύει το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Το τροποποιημένο 
Δ.Λ.Π. 29 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση 
του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.Π.Χ.Π. 7 
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 31 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε 
κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση” επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π. 
32 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” και Δ.Π.Χ.Α. 7 
“Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι 
όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 31 “Συμμετοχές σε κοινοπραξίες”. Το 
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 31 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει τη διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν “σπανίως, ή 
καθόλου” ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή 
απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί 
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του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. 
 
Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα- τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση του 
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 40 ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση 
για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 40. 
Όπου εφαρμόζεται το μοντέλο της εύλογης αξίας θα πρέπει και τα ακίνητα αυτά να 
αποτιμηθούν στην εύλογη αξία. Σε περιπτώσεις ωστόσο που η εύλογη  αξία ενός 
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο 
επιμετράται στο κόστος μέχρι την νωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα. Η εν λόγω τροποίηση του Δ.Λ.Π. 40 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον 
Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 41 απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου βασισμένο 
σε τρέχουσες τιμές αγοράς όπου οι υπολογισμοί εύλογης αξίας βασίζονται σε 
προεξοφλημένες ταμειακές ροές και την άρση της απαγόρευσης να λαμβάνονται υπόψη οι 
βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το τροποποιημένο 
Δ.Λ.Π. 41 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 
Υποστήριξης-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 20 ορίζει ότι η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο 
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
βάσει του Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση” και των εσόδων 
που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια με τη λογιστική  αντιμετώπιση του Δ.Λ.Π. 20. Το 
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 20 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Διερμηνεία 15 Συμβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την 
κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στον σκοπό εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 
"Κατασκευαστικά συμβόλαια" και συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας ή του Δ.Λ.Π. 18 "Έσοδα" και 
συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και 
τα οφέλη της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας. Η Διερμηνεία 15 δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρεία και στον Όμιλο. Επιπλέον, η εν λόγω διερμηνεία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Διερμηνεία 16 Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 
εξωτερικό (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά 
την 1η Οκτωβρίου 2008) 
Η Διερμηνεία 16 έχει εφαρμογή σε μια οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο 
ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και 
πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39. Η διερμηνεία αυτή 
παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια οικονομική οντότητα πρέπει να 
καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για 
το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμισμένο στοιχείο. Η Διερμηνεία 16 δεν έχει 
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εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
Διερμηνεία 17 Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους 
(εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 
2009) 
Η Διερμηνεία 17 παρέχει οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της διανομής μη χρηματικών 
περιουσιακών στοιχείων όταν η υποχρέωση έχει αναληφθεί και η διανομή έχει λάβει χώρα. 
Αυτή περιλαμβάνει διανομή τόσο συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων όσο και πιο 
περίπλοκες συναλλαγές, όπως διασπάσεις εταιρειών. Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν 
εφαρμογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται ελέγχεται από την ίδια οντότητα 
πριν και μετά τη συναλλαγή, συνεπώς δεν έχει σχέση με διανομές μεταξύ θυγατρικής και 
μητρικής εταιρείας, ούτε με μεταβιβάσεις μεταξύ θυγατρικών οι οποίες τεκμαίρονται ως 
διανομές. Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή εάν μια μητρική εταιρεία διανέμει μέρος της 
επένδυσης της σε μια θυγατρική, δημιουργώντας μια μειοψηφική συμμετοχή αλλά 
διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν την περίπτωση η διανομή λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η 
Διερμηνεία διευκρινίζει πως έχει εφαρμογή μόνο σε διανομές όπου όλοι οι μέτοχοι χρήζουν 
ίσης μεταχείρισης. Εάν μια οντότητα διανέμει περιουσιακά στοιχεία στους μετόχους της οι 
οποίοι αποτελούν συγχρόνως μια μητρική εταιρεία και μη ελέγχουσα πλειοψηφία, ολόκληρη 
η διανομή βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας 17 καθώς μέρος των 
περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται ελέγχονται από την ίδια οντότητα πριν και μετά 
την μεταβίβαση. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης της 
συγκεκριμένης Διερμηνείας. 
 
Διερμηνεία 18, Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρμογή για 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). 
Η Διερμηνεία 18 διευκρινίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. για τις συμφωνίες όπου μια εταιρεία 
λαμβάνει από πελάτη ένα ενσώματο στοιχείο παγίου ενεργητικού, που πρέπει στη συνέχεια 
να χρησιμοποιήσει είτε για να συνδέσει τον πελάτη σε ένα εμπορικό δίκτυο ή για να 
παράσχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως 
παροχή ηλεκτρισμού, καυσίμων ή νερού). Η Διερμηνεία 18 παρέχει επίσης οδηγίες για τον 
χειρισμό μεταβίβασης μετρητών από πελάτες. Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης αυτής της διερμηνείας και εκτιμά τις ενδεχόμενες αλλαγές από τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή της διερμηνείας. Η Διερμηνεία 18 δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 
 
 
3. Δομή του Ομίλου 
Ο Όµιλος EUROMEDICA αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών Μητρική Ολική 
ενσωμάτωση - 

Ι.Θυγατρικές εταιρείες      

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 68,5% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 60,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  Βόλος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 51,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
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 37

Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 74,2% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.  Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 78,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Α.Ε. Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 70,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 74,3% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 75,7% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 56,8% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

EURO PROCUREMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Εμπορία ιατρικών 

αναλωσίμων 99,9% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι.Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 32,5% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Ι.Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 48,9% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.E.  Σέρρες Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Πτολεμαϊδα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. Λουξεμβούργο 
Εταιρεία 

τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

100,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Φλώρινα Τουριστικές 
επιχειρήσεις 98,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 52,2% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

DATA DESIGN A.E.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα 
Εταιρεία 

πληροφοριακών 
συστημάτων 

79,9% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  Κόρινθος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 41,4% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ι.Α.Ε.  Αλεξανδρούπολη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 60,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 71,8% Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 70,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε Ελευσίνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Ελευσίνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ  Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 45,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Πιερία Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 66,9% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Κατερίνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 52,6% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. Νίκαια Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 44,7% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

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

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Λέσβος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 35,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. Καβάλα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 34,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Πάτρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 99,9% Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καβάλα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,5% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 99,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Ασπρόπυργος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 48,9% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 36,6% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD Τίρανα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,5% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. Σέρρες Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 42,0% Ολική 

ενσωμάτωση Έμμεση 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. 
ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 42,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.  Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 50,0% Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. Διδυμότειχο Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 48,0% Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

      

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες      

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 40,0% Καθαρή θέση Άμεση 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 

Εμπορία και 
service ιατρικών 
μηχανημάτων 

39,9% Καθαρή θέση Έμμεση 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Θεσσαλονίκη 

Εμπορία και 
service ιατρικών 
μηχανημάτων 

38,4% Καθαρή θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 21,0% Καθαρή θέση Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 24,0% Καθαρή θέση Έμμεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Αθήνα Εμπορία και 

service ιατρικών 49,9% Καθαρή θέση Έμμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ μηχανημάτων 

Εταιρεία ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

EUROHOSPITAL A.E. Αθήνα 
Διοίκηση 

νοσηλευτικών 
μονάδων 

50,0% Καθαρή θέση Άμεση 

EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. Κοζάνη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 25,0% Καθαρή θέση Άμεση 

 
Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της 
θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι το Λουξεμβούργο 
και της νεοαποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD της 
οποίας είναι η Αλβανία. 
 
Κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα αποτελέσματα όλων των 
ανωτέρω θυγατρικών και συγγενών εταιρειών περιλήφθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 
 

Εταιρεία 

Περίοδος για την 
οποία 

περιλήφθησαν στις 
ενοποιημένες 
οικονομικές 

καταστάσεις της 
κλειόμενης 
χρήσεως 

Περίοδος για την 
οποία περιλήφθησαν 
στις ενοποιημένες 

οικονομικές 
καταστάσεις της 
προηγούμενης 
συγκρίσιμης 
χρήσεως 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Ι.Θυγατρικές εταιρείες   

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

EURO PROCUREMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.E.  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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χρήσεως 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 1/1-31/12/2008 1/7-31/12/2007 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/4-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-31/12/2008 1/4-31/12/2007 

DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1/1-31/12/2008 1/9-31/12/2007 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  1/1-31/12/2008 1/10-31/12/2007 

ΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Α.Ε.  1/1-31/12/2008 1/9-31/12/2007 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  1/1-31/12/2008 1/9-31/12/2007 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  1/1-31/12/2008 1/7-31/12/2007 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2008 31/12/2007 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  1/1-31/12/2008 6/12-31/12/2007 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/10-31/12/2007 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 1/1-31/12/2008 1/10-31/12/2007 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1/1-31/12/2008 1/10-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ  1/1-31/12/2008 23/11-31/12/2007 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 1/11-31/12/2007 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.  1/1-31/12/2008 - 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 - 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2008 - 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/2-31/12/2008 - 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1/2-31/12/2008 - 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1/3-31/12/2008 - 

EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1/4-31/12/2008 - 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 1/4-31/12/2008 - 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. 1/4-31/12/2008 - 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD 1/4-31/12/2008 - 

EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 1/4-31/12/2008 - 
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EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 1/7-31/12/2008 - 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7-31/12/2008 - 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7-31/12/2008 - 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 22/8-31/12/2008 - 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. 3/9-31/12/2008 - 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 15/9-31/12/2008 - 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/9-31/12/2008 - 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε. 25/9-31/12/2008 - 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 6/11-31/12/2008 - 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.  13/11-31/12/2008  

   

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες   

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1/1-31/12/2008 1/6-31/12/2007 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2008 - 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 1/7-31/12/2008 - 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1/4-31/12/2008 - 

EUROHOSPITAL A.E. 1/7-31/12/2008 - 

EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 24/11-31/12/2008 - 

 
Κατά την τρέχουσα χρήση οι συμμετοχές του Ομίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
μεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Εξαγορές και ιδρύσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 
 
 Ο Όμιλος απόκτησε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των συγγενών, έως και τη λήξη της 
προηγούμενης χρήσεως,  εταιρειών ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. και MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. μέσω αναλήψεως της επιχειρησιακής και οικονομικής διοικήσεως των εν 
λόγω εταιρειών από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. 

 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 42

 Ο Όμιλος απόκτησε το 52,6 % των μετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος 
Νίκαιας, Αττική) και λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια Αττικής. Η απόκτηση της εν 
λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι 
συνολικού τιμήματος € 4.405. Η νεοαποκτηθείσα θυγατρική εταιρεία διαθέτει τα εξής 
τμήματα και υπηρεσίες: μικροβιολογικό, ακτινολογικό, αξονικό τομογράφο, υπερήχων, 
πυρηνικής ιατρικής, τεστ κοπώσεως, holter, πώρωσης, μαστογραφίας, 
γαστρεντερολογικό, νευρολογικό, πνευμονολογικό, κυτταρολογικό, ορθοπαντογράφο, 
ΗΜΓ και ΗΚΓ. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς ο Όμιλος απόκτησε έμμεσα τον έλεγχο του 
44,7 % των μετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., η 
οποία είναι κατά 85,0 % θυγατρική εταιρεία της νεοαποκτηθείσας εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει έδρα στην Ελλάδα 
(Δήμος Νίκαιας, Αττική) και δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή διαγνωστικών 
υπηρεσιών. 

 
 Ο Όμιλος απόκτησε το 50,0 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., με παράλληλη ανάληψη της άσκησης 
διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα 
(Τέρμα οδού Κουμουνδούρου, Καρδίτσα) και η οποία λειτουργεί τη Νευροψυχιατρική 
Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα. Η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε 
μέσω της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 5.250. 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. Με την ανωτέρω εξαγορά 
η EUROMEDICA A.E. εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο των νευροψυχιατρικών 
κλινικών, που αποτελεί έναν κλάδο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον Όμιλο. 

 
 Η μητρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA A.E. στις 31/1/2008 προέβη στην έναρξη 
διαδικασιών συστάσεως νέας ανώνυμης εταιρείας με διακριτικό τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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. Στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε € 1.492, η 
EUROMEDICA A.E. συμμετέχει 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..  
 

 Η μητρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA A.E. και η μητρική της εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις 3/3/2008 προχώρησαν στην έναρξη διαδικασιών συστάσεως νέας 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με έδρα την Αθήνα. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται 
σε € 1.600 και διαιρείται σε 160.000 ονομαστικές μετοχές αξίας (ποσό σε ευρώ)  € 10,00 
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 εταιρείας με την επωνυμία ΖΩΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη 
Γενικής Κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο 
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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%, με παράλληλη ανάληψη της διοικήσεως αυτής, ενώ στο 
υπόλοιπο 50% συμμετέχουν με διάφορα ποσοστά, 53 ιατροί.  

 
 Η Εταιρεία στις 9/4/2008 απέκτησε συμμετοχή 36,6 % στην εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε., έναντι συνολικού 
τιμήματος € 1.320, με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία λειτουργεί Διαγνωστικό Κέντρο στην πόλη της Κέρκυρας, 
πλήρως καθετοποιημένο, που διαθέτει τα παρακάτω τμήματα: Μαγνητικού Τομογράφου, 
Αξονικού Τομογράφου, Ακτινολογικό, Υπερήχων, Τriplex, Μαστογράφου και 
Μικροβιολογικό εργαστήριο. Το υπόλοιπο 65,0 % της εταιρείας ανήκει σε 35 Κερκυραίους 
ιατρούς.  

 
 Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROPROCUREMENT A.E. στις 9/5/2008 προχώρησε 
στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής. Η συμμετοχή της 
θυγατρικής εταιρείας EUROPROCUREMENT A.E. ανήλθε σε 49,0 % (48,9 % για τον 
Όμιλο), έναντι συνολικού τιμήματος € 519, ενώ το υπόλοιπο 51,0 % ανήκει σε διάφορους 
γιατρούς της περιοχής. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η δημιουργία διαγνωστικού 
κέντρου, σε μισθωμένο ακίνητο, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, το οποίο θα διαθέτει 
μαγνητικό τομογράφο, μικροβιολογικό τμήμα, τμήμα υπερήχων, ακτινολογικό τμήμα, 
τμήμα μοριακής βιολογίας και τμήμα γενετικής. Το συνολικό κόστος της επένδυσης 
ανήλθε σε € 1.000. Η έναρξη λειτουργίας του νέου διαγνωστικού πραγματοποιήθηκε περί 
τα τέλη Σεπτεμβρίου 2008.   
 

 Η Εταιρεία στις 12/5/2008 προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Η έδρα της εταιρείας 
είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο κύριος σκοπός της η λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης στην περιοχή της Πάτρας, στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας 
και νοσηλείας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, καθώς και η ίδρυση και 
λειτουργία πρότυπης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο 
της νέας εταιρείας ανήλθε σε € 2.900, αποτελούμενο από 290.000 ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη από τις οποίες 288.550 καλύφθηκαν 
από την Εταιρεία και 1.450 από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ 
Α.Ε. (πρώην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Ε.). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 3.000 με την έκδοση 300.000 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 και τιμής διαθέσεως 
(ποσό σε ευρώ) € 40,00. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αυξήσεων μετοχικού 
κεφαλαίου η Εταιρεία συμμετέχει με άμεσο ποσοστό 99,75 % στο κεφάλαιο της νέας 
εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος € 14.885 και η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 0,25 % έναντι συνολικού τιμήματος € 15.   
 

 Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις 20/5/2008 προχώρησε στην εξαγορά του 51,0 % του δικτύου των 
διαγνωστικών κέντρων της εταιρείας DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD στην Αλβανία 
έναντι συνολικού τιμήματος € 1.250. Στην αρχική συμφωνία εξαγοράς προβλέπεται και η 
καταβολή επιπλέον ποσού € 280 (υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων 
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στόχων) και ποσού € 375 (μετά από την πάροδο 24 μηνών, επίσης υπό τον όρο 
επίτευξης συγκεκριμένων στόχων). Η εταιρεία DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD 
ιδρύθηκε το 1999 και ξεκίνησε ως το πρώτο κέντρο βρογχοσκοπήσεων στην πόλη των 
Τιράνων. Σήμερα, μέσω ενός δικτύου 3 διαγνωστικών κέντρων (Τίρανα, Sukth και 
Kavaja) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά δίκτυα διαγνωστικών κέντρων 
στη χώρα της Αλβανίας με μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων ιατρών. Τα διαγνωστικά 
κέντρα διαθέτουν τα παρακάτω τμήματα: Μικροβιολογικό εργαστήριο, Αξονικό 
Τομογράφο, Καρδιολογικό, Ουρολογικό, Παιδιατρικό, Γαστρεντερολογικό, Ακτινολογικό, 
Λιθοτριψίας κ.α. Η εταιρεία IKEDA μελετά την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη 
δευτεροβάθμια περίθαλψη με τη λειτουργία σύγχρονου νοσοκομείου στην περιοχή των 
Τιράνων. 

 
 Η Εταιρεία την 20/6/2008 προέβη στη σύναψη Μνημονίου Όρων Συνεργασίας και 
προσυμφώνου εξαγοράς μετοχών του διαγνωστικού εργαστηρίου ΣΙΟΒΑ στα Γρεβενά. 
Πρόκειται για ατομική επιχείρηση ιατρού, η οποία έως το τέλος του μηνός Οκτωβρίου 
2008 πρόκειται να έχει μετατραπεί σε Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία, οπότε και θα 
ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών της. Το Διαγνωστικό Εργαστήριο ΣΙΟΒΑ είναι το 
μοναδικό ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων στο Νομό Γρεβενών και διαθέτει 
αξονικό τομογράφο, υπερηχογράφο, οστεοπυκνόμετρο και τμήμα κλασικής ακτινολογίας. 
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Εταιρεία το διαγνωστικό εργαστήριο θα 
μετεγκατασταθεί σε μεγαλύτερο χώρο και θα προστεθούν νέα τμήματα (μικροβιολογικό, 
μαγνητικός τομογράφος, τμήμα μαστογραφίας). Η αποτίμηση του 100% της επιχείρησης 
ανέρχεται στο ποσό των € 350 και το μνημόνιο αφορά την απόκτηση του συνόλου των 
μετοχών από την Εταιρεία και από συνεργαζόμενους ιατρούς.  

 
 Η Εταιρεία την 26/6/2008 ολοκλήρωσε την ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ 
Ι.Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Σερρών) και η οποία θα  λειτουργεί ως 
διαγνωστικό εργαστήριο (απεικονίσεων βιοπαθολογίας). Η Εταιρεία η οποία συμμετέχει 
στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας με ποσοστό 47,0 % εισέφερε το ποσό των € 28 
και ανέλαβε 2.820 (επί συνόλου 6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
(ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη, με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 
 

 Ο Όμιλος την 22/8/2008 προχώρησε στην εξαγορά του 50,0 % των μετοχών της εταιρείας 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. , με παράλληλη 
ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία, η 
οποία φέρει το διακριτικό τίτλο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Περαίας, 
Θεσσαλονίκη) και λειτουργεί ψυχιατρική κλινική. Η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής 
επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού 
τιμήματος € 3.150. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς ο Όμιλος απόκτησε και το 50,0 % του 
ακινήτου, στο οποίο έχει ανεγερθεί και λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική, έναντι συνολικού 
τιμήματος € 900.  

 
 Ο Όμιλος μέσω της Μητρικής εταιρείας, σε συνέχεια του από 3/6/2008 προσυμφώνου, 
κατά την 3/9/2008 προχώρησε στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εξαγοράς του     
48,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. η οποία προέκυψε από την μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με 
παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 
Η εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. λειτουργεί 
διαγνωστικό κέντρο στην πόλη του Διδυμοτείχου, το οποίο διαθέτει σήμερα αξονικό και 
μαγνητικό τομογράφο ενώ παράλληλα δρομολογείται με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η 
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προσθήκη νέων τμημάτων. Το συνολικό τίμημα για την εν λόγω εξαγορά ορίσθηκε σε € 
454. 

 
 Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη της Λάρισας, την 15/9/2008 προχώρησε στην 
υπογραφή προσυμφώνου εξαγοράς της εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ. Σκοπός της εταιρείας, που έχει συσταθεί 
το 2000, είναι η λειτουργία διαγνωστικού κέντρου στη Λάρισα, με τα ακόλουθα τμήματα: 
ακτινολογικό τμήμα, αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, μαστογράφο, υπέρηχο 
και triplex αγγείων. Η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA 
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ανήλθε σε 60,0 % (42,0 % για τον Όμιλο), 
έναντι συνολικού τιμήματος € 450, ενώ το υπόλοιπο 40,0 % ανήκει σε ιατρούς 
ακτινολόγους.  

 
 Ο Όμιλος την 25/9/2008 απόκτησε το 49,0 % των μετοχών της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με παράλληλη 
ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία 
έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Θεσσαλονίκης) και λειτουργεί πλήρες πολυδύναμο 
διαγνωστικό κέντρο στην κεντρική οδό Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Η απόκτηση 
της εν λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., 
έναντι συνολικού τιμήματος € 103. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας 
ανέρχεται σε € 200 και πρόκειται να διευρυνθεί στο άμεσο μέλλον, μέσω αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 51,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει 
σε ιατρούς. 

 
 Ο Όμιλος την 25/9/2008 απόκτησε το 42,0 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε., με παράλληλη ανάληψη 
της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία έχει έδρα 
στην Ελλάδα (Δήμος Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη) και λειτουργεί πλήρες πολυδύναμο 
διαγνωστικό κέντρο σε μισθωμένο ακίνητο, ιδιοκτησίας της μητρικής εταιρίας του Ομίλου 
EUROMEDICA A.E.. Η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω της 
μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 198. Το μετοχικό 
κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας ανέρχεται σε € 450 και το υπόλοιπο 58,0 % του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει σε ιατρούς. 

 
 Ο Όμιλος μέσω της Μητρικής εταιρείας του Ομίλου την 6/11/2008 προχώρησε από 
κοινού με γιατρούς στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της νέας 
εταιρείας είναι η λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, στο οποίο θα 
παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι 
οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, κυκλοφορικού, 
αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση, χρησιμοποιώντας τα 
σύγχρονα μέσα ιατρικής αποκατάστασης. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας 
ορίσθηκε σε € 70 και η συμμετοχή της μητρικής εταιρείας σε αυτό ανέρχεται σε 50,0 %. 

 
 Ο Όμιλος την 13/11/2008 προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 49,0 % των μετοχών της 
εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. και στην προσυμφωνία αγοράς του επιπλέον      
51,0 %, με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία, έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Θεσσαλονίκης) και 
λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο. Η απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής επιτεύχθηκε μέσω 
της μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 642, ενώ 
προτίθεται να προχωρήσει στην απόκτηση και του υπολοίπου ποσοστού των μετοχών 
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της εταιρίας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του νομικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες 
που λειτουργούν διαγνωστικά εργαστήρια.  

 
 
Εξαγορές και ιδρύσεις νέων συγγενών εταιρειών 

 
 Η Εταιρεία την 1/2/2008 ίδρυσε από κοινού με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. την 
εταιρεία I.E. EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Αθηναίων). Η 
εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση/οργάνωση/διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, 
νοσηλευτηρίων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων καθώς και την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής, διαχειριστικής και οργανωτικής φύσεως σε 
νοσηλευτικές μονάδες, κλινικές και γενικά μονάδες Υγείας. Η Εταιρεία συμμετέχει στο 
μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας με ποσοστό 50,0 % και έχει λάβει 3.000 μετοχές 
(επί συνόλου 6.000) ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη συνολικής αξίας 
€ 30. Η εν λόγω συγγενής εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ για την ανάληψη της διαχείρισης του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ. Η εν λόγω συμφωνία έχει ισχύ από 1/1/2008 και αρχική διάρκεια ενός έτους με 
δυνατότητα σύναψης περαιτέρω τριετούς συμφωνίας. Σκοπός της ανάθεσης του 
management του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ στην εταιρεία 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 συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 
παροχή δωρεάν περίθαλψης σε απόρους και αναξιοπαθούντα άτομα, καθ' υπόδειξη του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και την εξυπηρέτηση των αναγκών της Πολιτείας, 
του Ε.Σ.Υ και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όπως αυτές προκύπτουν από τις 
υφιστάμενες συμβάσεις.   

 
 Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROPROCUREMENT A.E. προχώρησε στην 
απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 50,0 % (49,9 % για τον Όμιλο) στην εταιρεία 
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έναντι συνολικού τιμήματος € 1.119. 
Η εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Δάφνης Αττικής) και ως αντικείμενο την 
εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους υγειονομικού υλικού, 
καθώς και την επισκευή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού. 

 
 Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας, την 26/6/2008 προχώρησε από κοινού 
με γιατρούς της περιοχής στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ι.Α.Ε. 
Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η λειτουργία διαγνωστικού κέντρου, σε μισθωμένο 
ακίνητο στην πόλη της Καρδίτσας, με τα ακόλουθα τμήματα: ακτινολογικό και 
ακτινοσκοπικό, υπερηχοτομογράφο - τρίπλεξ, οστεοπυκνόμετρο, μαστογράφο, 
ορθοπαντογράφο, αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, Γ-κάμερα (πυρηνικής 
ιατρικής) και μικροβιολογικό εργαστήριο. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας 
ορίσθηκε σε € 300 και η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. σε αυτό ανέρχεται σε 48,0 % (24,0 % 
για τον Όμιλο). Η έναρξη λειτουργίας του διαγνωστικού κέντρου προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας χρήσεως. 

 
 Η Μητρική εταιρεία του Ομίλου την 26/11/2008 προχώρησε, από κοινού με γιατρούς, 
στην σύσταση ανώνυμης εταιρείας στην Κοζάνη με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας, 
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δυναμικότητας 80 κλινών με την επωνυμία EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.. Το κέντρο θα 
κατασκευαστεί στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και θα απευθύνεται σε όλη τη Δυτική 
Μακεδονία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας  και 
της πρόνοιας, καθώς δεν υπάρχει σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας άλλο 
αντίστοιχο κέντρο. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των       
€ 810 και έχει καλυφθεί από δεκατέσσερις μετόχους ιατρούς κατά ποσοστό 75,0 % και 
από την Μητρική εταιρεία του Ομίλου κατά ποσοστό 25,0 %. Το ύψος της συνολικής 
επένδυσης υπολογίζεται σε € 10.000, οι δε νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν 
θα πλησιάσουν τις 100. Η κατασκευή του ανωτέρω διαγνωστικού κέντρου αναμένεται να 
ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2009 και η λειτουργία του στα τέλη του 2010. 
 

Μεταβολές ποσοστών συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
 
 Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κλειόμενης χρήσεως το ποσοστό συμμετοχής 
του Ομίλου στη συγγενή εταιρεία DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ αυξήθηκε από 35,0 %, όπου ανερχόταν κατά την 
31/12/2007, σε 38,4 %. Η εν λόγω αύξηση επιτεύχθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρείας 
EUROPROCUREMENT A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 3,5 % έναντι συνολικού 
τιμήματος € 1.028. 

 
 Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της κλειόμενης χρήσεως το ποσοστό 
συμμετοχής του Ομίλου στη θυγατρική εταιρεία ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. αυξήθηκε από 70,6 %, όπου ανερχόταν κατά την 
31/12/2007, σε 78,0 %. Η εν λόγω αύξηση επιτεύχθηκε μέσω της μητρικής εταιρείας 
EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε επιπλέον 7,3 % έναντι συνολικού τιμήματος        
€ 366. 

 
 Κατά το δεύτερο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου 

EUROPROCUREMENT A.E. συμμετείχε κατά το ποσοστό της στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. διαθέτοντας το ποσό των € 127. 

 
 Κατά το τρίτο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως η Μητρική εταιρεία του Ομίλου 

EUROMEDICA A.E. συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. διαθέτοντας το 
ποσό των € 131 αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της κατά 8,0 % έναντι της 
προηγούμενης χρήσης. 
 

 Κατά το τρίτο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως η Μητρική εταιρεία του Ομίλου 
EUROMEDICA A.E. συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. διαθέτοντας το ποσό των € 150 
αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της κατά 0,5 %. Κατά την διάρκεια του τέταρτου 
τριμήνου η Μητρική εταιρεία πώλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην θυγατρική 
εταιρεία EUROPROCUREMENT Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 238 χωρίς να 
προκύψει κέρδος ή ζημιά. 

 
 Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου της κλειόμενης χρήσεως το ποσοστό συμμετοχής 
του Ομίλου στη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ 
Α.Ε. μειώθηκε από 71,0 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2007, σε 68,5 %. Η εν λόγω 
μείωση επιτεύχθηκε λόγω πωλήσεως μέρους της συμμετοχής (2,5 %) που κατείχε η 
μητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 86 προκύπτοντας 
ζημιά ποσού € 29.  
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 Κατά το τέταρτο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως η μητρική εταιρεία του Ομίλου 

EUROMEDICA A.E. καθώς και η θυγατρική εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. διαθέτοντας τα ποσά των € 503 και € 250 αντίστοιχα. Μετά την 
ανωτέρω αύξηση το ποσοστό του Ομίλου στην θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA 
ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. ανέρχεται κατά την 31/12/2008 σε 
75,7 % έναντι 90,0 %  όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2007. 

 
 Κατά το τέταρτο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως η μητρική εταιρεία του Ομίλου 

EUROMEDICA A.E. συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. διαθέτοντας το ποσό των € 801 
διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής κατά την 31/12/2008 σε 56,8 %.  

 
 Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως το ποσοστό συμμετοχής 
του Ομίλου στη θυγατρική εταιρεία ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 
αυξήθηκε από 90,0 %, όπου ανερχόταν κατά την 31/12/2007, σε 100,0 %. Η εν λόγω 
αύξηση επιτεύχθηκε μέσω της Μητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., η οποία απέκτησε 
επιπλέον 10,0 % έναντι συνολικού τιμήματος € 866.  
 

 Κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως η Μητρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA 
A.E. συμμετείχε στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ διαθέτοντας συνολικά το ποσό των € 2.341 
διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της σε 70,0 % έναντι 50,0 % όπου ανερχόταν 
κατά την 31/12/2007. 

 
 
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 Δεκεμβρίου 2008 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 
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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 
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.  
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Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι 
άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 
 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης. 
 
Οι 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 Άδειες εκμετάλλευσης 
Οι άδειες εκμετάλλευσης αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όμιλος 
προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια εκμετάλλευσης και λειτουργίας διαγνωστικών 
κέντρων. 
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Οι άδειες εκμετάλλευσης αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με το 
ποσό της σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται με την μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Άδειες εκμετάλλευσης 50 έτη 
 
4.5.3 Μισθωτικά δικαιώματα 
Τα μισθωτικά δικαιώματα αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όμιλος 
προκειμένου να εξασφαλίσει σημεία παροχής υπηρεσιών. 
 
Τα μισθωτικά δικαιώματα αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με το 
ποσό της σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται σύμφωνα με τη χρονική 
διάρκεια της συμβάσεως εκμεταλλεύσεως του κάθε διαγνωστικού.  
 
4.5.4 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. 
 
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. 
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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.  
 
 
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 31/12/2008 και την 
31/12/2007 δεν υπήρξαν αποθέματα τα οποία αποτιμήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία τους. 
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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 
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 Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια 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 Διαθέσιμα 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 
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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 
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 Διαθέσιμα 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων του Ομίλου περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 
της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 
 
 
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.  
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Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των 
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
 
4.13 Δάνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα  
στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των δανείων. 
 
 
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. 
 
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 καθώς και προβλέψεις πρόσθετων φόρων για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, 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 
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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 
χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 
που αναλύονται στην Σημείωση 36 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.  
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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.  
 
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. 
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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). 
 
 
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. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιμής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.  
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου οι πολιτικές της 
οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, 
υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη 
συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές 
όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών 
εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
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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 Διοικήσεως αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει με τη 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα 
και την αποκόμιση βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους κυρίως μέσω της μισθώσεως των 
σχετικών ακινήτων σε επιλεγμένους μισθωτές.  
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνονται 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 
Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των τιμών εκείνων των 
χρεογράφων τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήριο) και 
αναλαμβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις με στόχο πάντα την εξασφάλιση 
ικανοποιητικών αποδόσεων σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως.    
 
Κατά την 31/12/2008 στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο 
των εταιρειών ΙΑΣΩ Α.Ε. (6.732.341 μετοχές συνολικής αξίας € 29.892) και ΑΧΟΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2.110.319 μετοχές συνολικής αξίας € 1.477) οι μετοχές των οποίων 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ημερομηνία εάν η τιμή 
κλεισίματος των εν λόγω μετοχών ήταν 1 % υψηλότερη/χαμηλότερη και οι υπόλοιπες 
μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα εμφανίζονταν 
αυξημένα/μειωμένα κατά το ποσό των € 250 περίπου ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων θα 
παρέμεναν αμετάβλητα. 
 
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 
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τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος κατά την 31/12/2008 είχε εκταμιεύσει δάνειο (μετατρέψιμο 
ομολογιακό δάνειο) ποσού € 60.100 (αποτιμημένο την 31/12/2008 σε € 53.010), 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 Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και 
τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 
 
Κατά την 31/12/2008, 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 € 1.277 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 
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 την διάρκεια της 
κλειόμενης χρήσης εγκρίθηκαν δύο νέα ομολογιακά δάνεια, συνολικού ποσού € 160.000, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, την 
εξόφληση υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ιατρικών μηχανημάτων 
καθώς και τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας (βλ. σχετικά 
Σημείωση 35). Επίσης, ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του με 
σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.  
 
Η Διοίκηση 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. 
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Κατά την 31/12/2008 Μέχρι 1 έτος  Από 1 έως και 
2 έτη  Από 2 έως και 

5 έτη  Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 83.759  46.635  199.905  17.304 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 99.170  0  0  0 
        
        

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

5 έτη  Πάνω από 5 
έτη 

Δάνεια 91.919  12.381  97.144  11.776 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 102.264  0  0  0 

 
 
5.4 Διαχείριση 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: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008   ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2007 

Σύνολο δανείων (Σημείωση 35) 340.612  205.749 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 30) (36.739)  (28.359) 
Καθαρό χρέος 303.873  177.389 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 205.127  246.149 
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου 509.000  423.538 

Συντελεστής μόχλευσης 59,70%  41,88% 

 
Η επιδείνωση του συντελεστή μόχλευσης για τον Όμιλο κατά την κλειόμενη χρήση οφείλεται: 
(α) στην άντληση νέων κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού η οποία αύξησε το καθαρό 
χρέος κατά το ποσό των € 126.484, (β) στην πραγματοποίηση ζημιογόνων αποτελεσμάτων 
μετά από φόρους συνολικού ποσού € (11.599), (γ) στην απόκτηση ιδίων μετοχών συνολικής 
αξίας κτήσεως ποσού € 20.518, (δ) στην ζημία που προέκυψε από την αποτίμηση της αξίας 
των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες 
συνολικού ποσού € (18.347), (ε) στην απόκτηση ελέγχου των δραστηριοτήτων νέων 
θυγατρικών εταιρειών και στη μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές 
εταιρείες, οι οποίες επέφεραν καθαρή αύξηση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά το ποσό των 
€ 9.663, (στ) στην επικείμενη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων, βάσει της οποίας επαναυπολογίσθηκε η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου προκύπτοντας μια καθαρή αύξηση στα ίδια 
κεφάλαια αυτού κατά το ποσό των € 2.984, (ι) στη διανομή μερισμάτων σε μετόχους της 
Εταιρείας και της μειοψηφίας η οποία επέφερε μείωση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά το 
ποσό των € (2.894) και (κ) στην καταχώρηση εξόδων καθαρού ποσού € 312 απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία σχετίζονταν με την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Α.Ε. από τη μητρική εταιρεία του Ομίλου.  
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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 Διοίκηση 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 Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο 
των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 
 
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη 
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά 
τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως: 
 
Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας 
Ο Όμιλος διενεργεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. 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 
20. 
 
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 Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 
επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την 
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. 
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με 
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον 
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που 
πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να 
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προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική 
αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει 
από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για 
αναβαλλόμενους φόρους. 
 
 
7. Αλλαγή  λογιστικής  πολιτικής  φόρων  -  αναμόρφωση  κονδυλίων  Οικονομικών  

    Καταστάσεων (Δ.Λ.Π. 8) 

Έως και τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος αναγνώριζε τις φορολογικές  
υποχρεώσεις που προέκυπταν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τόσο της Μητρικής εταιρείας όσο και των 
θυγατρικών και συγγενών της, ύστερα από την περαίωση του ελέγχου και την 
οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων. Η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε όπως 
αλλάξει την παραπάνω υιοθετημένη λογιστική πολιτική φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις σε αυτή της διενέργειας κατ’ έτος επαρκών προβλέψεων που να καλύπτουν όλες τις 
πιθανολογούμενες διαφορές φόρων που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο. Η Διοίκηση πιστεύει ότι με την εν λόγω αλλαγή, παρά το γεγονός ότι ο 
υπολογισμός πρόβλεψης για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων δεν είναι ευχερής λόγω της 
υπάρξεως ασαφειών σε αρκετές φορολογικές διατάξεις οι οποίες δημιουργούν δυσκολίες 
στον καθορισμό της σχετικής προβλέψεως, θα ενισχυθεί η πληρότητα των καταρτιζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η Διοίκηση, βάσει των ευρημάτων των 
πρόσφατων διενεργηθέντων φορολογικών ελέγχων, προχώρησε στον προσδιορισμό της 
συνολικής σχετικής πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης και την λογιστικοποίηση αυτής 
στις αντίστοιχες χρήσεις που έπρεπε να βαρύνει.  
 
Για την αναμόρφωση των επηρεαζόμενων κονδυλίων των ήδη δημοσιευθέντων οικονομικών 
καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε αναδρομικά τις διατάξεις 
του Δ.Λ.Π. 8 "Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη". Από την 
αλλαγή της λογιστικής πολιτικής για φόρους ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, ο 
Ισολογισμός, τα Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων που 
έληξαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 και 31η Δεκεμβρίου 2007 αντίστοιχα αναμορφώθηκαν 
ως ακολούθως: 
 
 
7.1 Αναμόρφωση κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2006 
Τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία αναμορφώθηκαν από την 
αναδρομική διόρθωση του υπολοίπου της προβλέψεως για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, έχουν 
ως ακολούθως: 
 
7.1.1 Χρήση 2006 – Ισολογισμός Ομίλου: Τα κονδύλια του Ισολογισμού του Ομίλου για τη 
χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής 
φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 186.643  0  186.643 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.186  0  2.186 
Υπεραξία (Goodwill) 39.801  0  39.801 
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 996  0  996 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 243.885  0  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 339.637  0  339.637 

      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 47.130  0  47.130 
Διαφορά 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  (414)  18.799 
Ίδιες μετοχές (648)  0  (648) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας 82.156  (414)  81.742 

Δικαιώματα τρίτων 40.730  (6)  40.723 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 122.886  (420)  122.466 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια 56.511  0  56.511 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 4.250  0  4.250 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.468  0  8.468 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 73  0  73 
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 136  420  556 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.209  0  3.209 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 72.646  420  73.066 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 90.839  0  90.839 
Δάνεια 48.896  0  48.896 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 4.370  0  4.370 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 144.105  0  144.105 
      
Σύνολο υποχρεώσεων 216.751  420  217.171 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 339.637  0  339.637 
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7.1.2 Χρήση 2006 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομίλου: Το σύνολο των 
αποτελεσμάτων χρήσεως του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006, 
όπως προγενέστερα είχε δημοσιευθεί, ανερχόταν σε € 4.072 και αναμορφώθηκε σε € 3.652, 
όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 158.029  0  158.029 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (124.391)  0  (124.391) 
Μικτό κέρδος 33.638  0  33.638 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.197  0  3.197 
 36.835  0  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 16.180  0  16.180 
Κόστος χρηματοδότησης (5.498)  0  (5.498) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών 10.682  0  10.682 
Έσοδα επενδύσεων 535  0  535 
Αποτελέσματα προ φόρων 11.217  0  11.217 
Φόρος εισοδήματος (4.865)  (420)  (5.285) 
Αποτελέσματα μετά φόρων 6.352  (420)  5.932 
Δικαιώματα τρίτων (2.280)  6  (2.273) 
Αποτελέσματα μετά φόρων μετόχων Εταιρείας 4.072  (414)  3.658 

      
      
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)      
  Βασικά 0,1354    0,1214 
  Αμβλυμμένα 0,1354    0,1214 

 
 
7.1.3 Χρήση 2006 – Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου: Τα κονδύλια της Κατάστασης 
Ταμειακών Ροών του Ομίλου για τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, 
αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 11.217  0  11.217 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 8.345  0  8.345 
Προβλέψεις 803  0  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):   0   
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 
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) (2.506)  0  (2.506) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (998)  0  (998) 
Αμοιβές μελών Δ.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 
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7.1.4 Χρήση 2006 – Ισολογισμός Εταιρείας: Τα κονδύλια του Ισολογισμού της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής 
φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 

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 
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      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 47.130  0  47.130 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 7.149  0  7.149 
Αποθεματικά κεφάλαια 8.925  0  8.925 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 10.927  (405)  10.522 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74.132  (405)  73.727 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια 26.320  0  26.320 
Δικαιώματα εργαζομένων 2.098  0  2.098 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.020  0  1.020 
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 25  405  430 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.273  0  16.273 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 45.736  405  46.141 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 53.447  0  53.447 
Δάνεια 31.398  0  31.398 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 48  0  48 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 84.893  0  84.893 
      
Σύνολο υποχρεώσεων 130.629  405  131.034 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 204.761  0  204.761 
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7.1.5 Χρήση 2006 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Εταιρείας: Το σύνολο των 
αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006, 
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 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν 
δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής 
φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 

υπόλοιπα κατά την 
31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 84.301  0  84.301 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (68.639)  0  (68.639) 
Μικτό κέρδος 15.663  0  15.663 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.267  0  1.267 
 16.929  0  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 4.634  0  4.634 
Κόστος χρηματοδότησης (3.164)  0  (3.164) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών 1.469  0  1.469 
Έσοδα επενδύσεων 1.894  0  1.894 
Αποτελέσματα προ φόρων 3.364  0  3.364 
Φόρος εισοδήματος (2.181)  (405)  (2.586) 
Αποτελέσματα μετά φόρων 1.183  (405)  778 

      
      
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)      
  Βασικά 0,0391    0,0257 
  Αμβλυμένα 0,0391    0,0257 

 
 
7.1.6 Χρήση 2006 – Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρείας: Τα κονδύλια της 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2006, αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 3.364  0  3.364 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 4.558  0  4.558 
Προβλέψεις 609  0  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 
Αυξήσεις (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 χρήσεως 
(α)+(β)+(γ) (239)  0  (239) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 3.540  0  6.977 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 3.301  0  6.737 
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7.2 Αναμόρφωση κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2007 
Τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία αναμορφώθηκαν από την 
αναδρομική διόρθωση του υπολοίπου της προβλέψεως για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, έχουν 
ως ακολούθως (λόγω της οριστικοποιήσεως των υπολοίπων της προσωρινής υπεραξίας που 
είχε προκύψει κατά την εξαγορά νέων θυγατρικών εταιρειών τα υπόλοιπα της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 προσαρμόσθηκαν ανάλογα (βλ. σχετικά Σημείωση 20) και 
είναι αυτά που λήφθηκαν ως βάση για την αναμόρφωση των κονδυλίων των Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσεως λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής 
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις): 
 
 
 
 
7.2.1 Χρήση 2007 – Ισολογισμός Ομίλου: Τα κονδύλια του Ισολογισμού του Ομίλου για τη 
χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 
(Σημείωση 20) 

 

Επίδραση από 
αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Πάγιο ενεργητικό       
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  275.315  0  275.315 
Ασώματες ακινητοποιήσεις  2.435  0  2.435 
Υπεραξία (Goodwill)  80.066  0  80.066 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  4.999  0  4.999 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση  17.370  0  17.370 
Ακίνητα για επένδυση  1.206  0  1.206 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  866  0  866 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  281  0  281 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού  382.538  0  382.538 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα  5.302  0  5.302 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  111.049  0  111.049 
Επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης  68.045  0  68.045 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα  28.359  0  28.359 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  212.756  0  212.756 
       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  595.293  0  595.293 

       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο  67.643  0  67.643 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  110.488  0  110.488 
Αποθεματικά κεφάλαια  (381)  0  (381) 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο  56.221  (1.034)  55.188 
Ίδιες μετοχές  (17.324)  0  (17.324) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας  216.648  (1.034)  215.614 

Δικαιώματα τρίτων  30.616  (82)  30.534 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  247.264  (1.116)  246.149 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια  116.461  0  116.461 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους  4.887  0  4.887 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  25.456  0  25.456 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  2.964  0  2.964 
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα  136  1.116  1.251 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.157  0  1.157 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  151.062  1.116  152.177 
       
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  102.264  0  102.264 
Δάνεια  89.287  0  89.287 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις  5.416  0  5.416 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  196.968  0  196.968 
       
Σύνολο υποχρεώσεων  348.029  1.116  349.145 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  595.293  0  595.293 

 
 
7.2.2 Χρήση 2007 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομίλου: Το σύνολο των 
αποτελεσμάτων χρήσεως του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007, 
όπως προγενέστερα είχαν οριστικοποιοιθεί, ανερχόταν σε € 18.909 και αναμορφώθηκε σε 
€ 18.289, όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 
(Σημείωση 20) 

 

Επίδραση από 
αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ       
Πωλήσεις  191.868  0  191.868 
Μείον: Κόστος πωλήσεων  (145.642)  0  (145.642) 
Μικτό κέρδος  46.226  0  46.226 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως  3.694  0  3.694 
  49.920  0  49.920 
       
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (23.639)  0  (23.639) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (2.634)  0  (2.634) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (1.509)  0  (1.509) 
Λειτουργικά αποτελέσματα  22.138  0  22.138 
Κόστος χρηματοδότησης  (9.482)  0  (9.482) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών  12.656  0  12.656 
Έσοδα επενδύσεων  18.718  0  18.718 
Αποτελέσματα προ φόρων  31.375  0  31.375 
Φόρος εισοδήματος  (9.767)  (696)  (10.462) 
Αποτελέσματα μετά φόρων  21.608  (696)  20.912 
Δικαιώματα τρίτων  (2.698)  75  (2.623) 
Αποτελέσματα μετά φόρων μετόχων Εταιρείας  18.909  (620)  18.289 

       
       
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)       
  Βασικά  0,5874    0,5681 
  Αμβλυμμένα  0,5433    0,5254 
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7.2.3 Χρήση 2007 – Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου: Τα κονδύλια της Κατάστασης 
Ταμειακών Ροών του Ομίλου για τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, 
αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 
(Σημείωση 20) 

 

Επίδραση από 
αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 

Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2007 

       
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:       
Κέρδη προ φόρων  31.375  0  31.375 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις  10.904  0  10.904 
Προβλέψεις  1.654  0  1.654 
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων  187  0  187 
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες  (402)  0  (402) 
Έσοδα συμμετοχών  (38)  0  (38) 
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων  (18.182)  0  (18.182) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού  (141)  0  (141) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  9.482  0  9.482 
  34.838  0  34.838 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (1.122)  0  (1.122) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (43.357)  0  (43.357) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων  (67)  0  (67) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  26.072  0  26.072 
(Μείον):       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (10.705)  0  (10.705) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (4.569)  0  (4.569) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.091  0  1.091 

       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:       
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  (87.567)  0  (87.567) 
Αγορά ιδίων μετοχών  (12.554)  0  (12.554) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (35.878)  0  (35.878) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων  274  0  274 
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων  2.823  0  2.823 
Έσοδα χρεογράφων  4  0  4 
Τόκοι εισπραχθέντες  399  0  399 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  911  0  911 
Μερίσματα εισπραχθέντα   819  0  819 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (130.768)  0  (130.768) 

       
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:       
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  56.300  0  56.300 
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων  86.045  0  86.045 
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)  8.161  0  8.161 

Μερίσματα πληρωθέντα   (1.242)  0  (1.242) 
Αμοιβές μελών Δ.Σ.  (386)  0  (386) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  148.878  0  148.878 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεως (α)+(β)+(γ)  19.201  0  19.201 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως  9.159  0  9.159 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως  28.359  0  28.359 
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7.2.4 Χρήση 2007 – Ισολογισμός Εταιρείας: Τα κονδύλια του Ισολογισμού της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής 
φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγιο ενεργητικό      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 165.818  0  165.818 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.755  0  1.755 
Υπεραξία (Goodwill) 35.961  0  35.961 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 49.257  0  49.257 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 1.428  0  1.428 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 16.420  0  16.420 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 692  0  692 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 271.331  0  271.331 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέματα 3.810  0  3.810 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 104.685  0  104.685 
Επενδύσεις σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
χρήσης 65.245  0  65.245 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 13.631  0  13.631 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 187.371  0  187.371 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 458.702  0  458.702 

      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 67.643  0  67.643 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 110.488  0  110.488 
Αποθεματικά κεφάλαια (8.077)  0  (8.077) 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 29.205  (850)  28.355 
Ίδιες μετοχές (12.246)  0  (12.246) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 187.013  (850)  186.163 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια 82.479  0  82.479 
Δικαιώματα εργαζομένων 4.126  0  4.126 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20.610  0  20.610 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 180  0  180 
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 136  850  986 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.339  0  1.339 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 108.870  850  109.720 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80.509  0  80.509 
Δάνεια 80.200  0  80.200 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 2.110  0  2.110 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 162.819  0  162.819 
      
Σύνολο υποχρεώσεων 271.689  850  272.539 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 458.702  0  458.702 
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7.2.5 Χρήση 2007 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Εταιρείας: Το σύνολο των 
αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007, 
όπως προγενέστερα είχε δημοσιευθεί, ανερχόταν σε € 17.941 και αναμορφώθηκε σε 
€ 17.496, όπως αναλυτικά προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής 
φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ      
Πωλήσεις 152.640  0  152.640 
Μείον: Κόστος πωλήσεων (122.495)  0  (122.495) 
Μικτό κέρδος 30.145  0  30.145 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.256  0  2.256 
 32.401  0  32.401 
      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (16.526)  0  (16.526) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.789)  0  (1.789) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (740)  0  (740) 
Λειτουργικά αποτελέσματα 13.346  0  13.346 
Κόστος χρηματοδότησης (7.126)  0  (7.126) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών 6.220  0  6.220 
Έσοδα επενδύσεων 18.720  0  18.720 
Αποτελέσματα προ φόρων 24.940  0  24.940 
Φόρος εισοδήματος (6.999)  (445)  (7.444) 
Αποτελέσματα μετά φόρων μετόχων Εταιρείας 17.941  (445)  17.496 

      
      
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)      
  Βασικά 0,5504    0,5367 
  Αμβλυμένα 0,5095    0,4969 

 
 
7.2.6 Χρήση 2007 – Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρείας: Τα κονδύλια της 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2007, αναμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 75

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δημοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
αλλαγή 

λογιστικής 
πολιτικής φόρων 

ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Αναθεωρημένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      
      

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:      
Κέρδη προ φόρων 24.940  0  24.940 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 7.808  0  7.808 
Προβλέψεις 1.324  0  1.324 
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 41  0  41 
Έσοδα συμμετοχών (1.006)  0  (1.006) 
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων (17.714)  0  (17.714) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (100)  0  (100) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.126  0  7.126 
 22.418  0  22.418 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (920)  0  (920) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (33.319)  0  (33.319) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 130  0  130 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.110  0  1.110 
(Μείον):      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (8.301)  0  (8.301) 
Καταβεβλημένοι φόροι (2.176)  0  (2.176) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (21.057)  0  (21.057) 

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (83.561)  0  (83.561) 
Αγορά ιδίων μετοχών (12.246)  0  (12.246) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (24.504)  0  (24.504) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 92  0  92 
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 675  0  675 
Τόκοι εισπραχθέντες 355  0  355 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 149  0  149 
Μερίσματα εισπραχθέντα  2.259  0  2.259 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (116.782)  0  (116.782) 

      
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 56.300  0  56.300 
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 82.949  0  82.949 
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 7.394  0  7.394 
Μερίσματα πληρωθέντα  (1.052)  0  (1.052) 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. 0  0  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 145.591  0  145.591 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως 
(α)+(β)+(γ) 7.752  0  7.752 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 3.301  0  3.301 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συγχωνευόμενων εταιρειών 2.579  0  2.579 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 13.631  0  13.631 
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8. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου δραστηριοποιείται στον χώρο 
της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.  
 
 

8.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα    
8.1.1 Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2008   

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 252.319 (23.196) 229.123 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (204.314) 22.886 (181.428) 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 48.005 (310) 47.695 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 4.721 0 4.721 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (24.626) 0 (24.626) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.841) 0 (2.841) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (794) 0 (794) 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 24.465 (310) 24.155 
Κόστος χρηματοδότησης   (17.946) 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών   6.209 
Έσοδα επενδύσεων   (20.528) 
Αποτελέσματα προ φόρων   (14.319) 
Φόρος εισοδήματος   2.721 
Αποτελέσματα μετά φόρων   (11.599) 

    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων   
    Αποσβέσεις 15.010 (60) 14.950 
    
    

8.1.2 Δεδομένα 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 (167.339) 21.696 (145.642) 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 46.670 (445) 46.226 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.694 0 3.694 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (23.639) 0 (23.639) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.634) 0 (2.634) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.509) 0 (1.509) 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) 22.582 (445) 22.138 
Κόστος χρηματοδότησης   (9.482) 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών   12.656 
Έσοδα επενδύσεων   18.718 
Αποτελέσματα προ φόρων   31.375 
Φόρος εισοδήματος   (10.462) 
Αποτελέσματα μετά φόρων   20.912 

    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων   
    Αποσβέσεις 10.904 0 10.904 
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8.2 Λοιπές πληροφορίες 
Ισολογισμού    

8.2.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2008)  

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 74.195 0 74.195 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.326 (556) 3.770 
    Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 341.170 469 341.639 
    Υπεραξία (Goodwill) 35.961 59.728 95.689 
    Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις 226.569 (180.903) 45.667 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 223.064 (36.733) 186.331 
    Σύνολο υποχρεώσεων (564.679) 96.710 (467.969) 
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 266.411 (61.284) 205.127 

    
    

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

 
Παροχή 
ιατρικών 

υπηρεσιών 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 35.878 0 35.878 
    
    Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.974 (539) 2.435 
    Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 275.316 (1) 275.315 
    Υπεραξία (Goodwill) 35.961 44.105 80.066 
    Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις 210.576 (120.162) 90.414 
    Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 169.532 (22.468) 147.064 
    Σύνολο υποχρεώσεων (432.313) 83.168 (349.145) 
    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 262.047 (15.898) 246.149 

 
 
9. Κόστος πωλήσεων  
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 69.815  61.686  64.317  60.322 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.821  34.679  33.249  24.383 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 19.785  13.593  13.395  10.680 
Επεξεργασίες από τρίτους 546  402  325  385 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.534  5.444  474  3.912 
Έξοδα ενοικίων 3.264  2.289  2.079  1.297 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 3.825  3.175  2.642  2.424 
Λοιπές παροχές τρίτων 10.436  7.690  7.362  5.935 
Έξοδα από φόρους και τέλη 2.063  898  1.384  608 
Έξοδα μεταφορών 348  215  210  165 
Έξοδα ταξειδίων 294  43  233  12 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 434  72  420  71 
Λοιπά έξοδα 6.856  7.344  4.201  6.046 
Έξοδα αποσβέσεων 11.924  7.818  8.707  5.960 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 483  295  469  295 

Υπόλοιπο 181.428  145.642  139.465  122.495 
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10. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις 209  21  175  13 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.410  1.543  705  618 
Έσοδα από εκμίσθωση παγίων 2.046  1.171  1.521  849 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 112  47  5  0 
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων περ/κών 
στοιχείων 184  141  68  100 

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 16  6  5  6 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 80  48  74  47 
Έσοδα από προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 279   208   243   210 
Έσοδα από προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων και 
συμμετοχών 1  70  0  70 

Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 15  0  15  0 
Λοιπά έσοδα 64  344  13  342 
Έσοδα από προμήθειες - μεσιτείες 304  96  138  0 

Υπόλοιπο 4.721  3.694  2.962  2.256 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ        
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.005  12.616  5.386  9.883 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.737  0  610  0 
Επεξεργασίες από τρίτους 155  145  15  36 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.177  2.246  351  921 
Έξοδα ενοικίων 316  846  130  749 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 513  200  63  115 
Λοιπές παροχές τρίτων 1.031  696  175  228 
Έξοδα από φόρους και τέλη 872  1.271  70  964 
Έξοδα μεταφορών 126  108  50  79 
Έξοδα ταξειδίων 120  240  55  231 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 199  115  99  79 
Λοιπά έξοδα 2.955  1.636  2.347  1.184 
Έξοδα αποσβέσεων 2.966  3.110  1.942  1.848 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 454  410  241  209 

Υπόλοιπο 24.626  23.639  11.535  16.526 
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12. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 566  225  339  149 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 23  60  0  10 
Έξοδα ενοικίων 210  137  2  0 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 22  18  1  0 
Λοιπές παροχές τρίτων 111  22  2  0 
Έξοδα από φόρους και τέλη 116  102  0  0 
Έξοδα μεταφορών 11  11  3  0 
Έξοδα ταξειδίων 10  33  3  0 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 242  280  5  172 
Λοιπά έξοδα 245  480  63  358 
Έξοδα αποσβέσεων 60  36  0  0 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1  0  0  0 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.222  1.230  602  1.100 

Υπόλοιπο 2.841  2.634  1.018  1.789 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008  ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 36  386  15  231 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές 213  777  158  374 
Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 34  66  11  31 
Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 37  0  0  0 
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων 22  0  0  0 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων 42  0  19  0 
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 410  280  320  105 

Υπόλοιπο 794  1.509  524  740 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007   ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 18.193  10.624  15.152  8.301 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 345  81  289  0 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 18.538  10.705  15.440  8.301 

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 592  409  383  364 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0  814  0  810 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 592  1.223  383  1.174 

        
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (17.946)  (9.482)  (15.058)  (7.126) 
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15. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 
Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007   ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ        

1/1-31/12/2007 

Έσοδα συμμετοχών 1.818  38  3.258  1.006 
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 250  402  0  0 
Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων 0  17.717  0  17.717 
Λοιπά έσοδα επενδύσεων 1.509  822  59  261 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 3.576  18.978  3.317  18.983 
        
Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων 23.983  0  23.983  0 
Λοιπά έξοδα επενδύσεων 122  260  122  263 
Σύνολο εξόδων επενδύσεων 24.105  260  24.105  263 
        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (20.528)  18.718  (20.788)  18.720 

 
Τα έσοδα συμμετοχών, € 1.818, αφορούν έσοδα μερισμάτων από τα διαθέσιμα προς 
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. 
 
Τα κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες, € 250, αφορούν την αναλογία του Ομίλου 
επί των αποτελεσμάτων των συγγενών εταιρειών οι οποίες ενσωματώνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως (βλ. σχετικά και 
Σημείωση 22). 
 
Οι ζημίες από αποτίμηση επενδύσεων, € 23.983, αφορούν τη ζημία που προέκυψε κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2008 της κλειόμενης χρήσεως από την αποτίμηση της 
επένδυσης του Ομίλου στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., η 
οποία έως την 30/6/2008 περιλαμβάνονταν στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσεως (βλ. σχετικά και Σημείωση 23). 
 
Τα λοιπά έσοδα επενδύσεων, € 1.509, αφορούν κατά το ποσό των € 1.452, το κέρδος του 
Ομίλου από την αναγνώριση στα αποτελέσματα χρήσεως της αρνητικής οριστικής υπεραξίας 
που προέκυψε από τις εξαγορές θυγατρικών εταιρειών οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός της 
κλειόμενης χρήσεως (βλ. σχετικά και Σημείωση 20) και κατά το ποσό των € 57 λοιπά 
χρηματοοικονομικά έσοδα από την πώληση λοιπών χρεογράφων. 
 
 
16. Φόροι εισοδήματος 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 3.446  3.925  270  1.241 
Φόροι προηγουμένων χρήσεων 896  671  599  435 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 1.022  696  550  445 
Αναβαλλόμενος φόρος (8.085)  5.171  (8.233)  5.323 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (2.721)  10.462  (6.813)  7.444 
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 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

        
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων (14.319)  31.375  (26.022)  24.940 
            
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2008: 25 %, 2007: 25 %) (3.580)  7.844  (6.506)  6.235 

Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος (605)  1.261  (642)  783 
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες 
χρήσεις 896  671  599  435 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 1.022  696  550  445 
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (454)  (9)  (815)  (454) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (2.721)  10.462  (6.813)  7.444 

 
 
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 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008   ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2007  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008   ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2007 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.680  6.341  3.610  4.204 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (16.237)  (31.517)  (9.386)  (24.814) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό (9.558)  (25.175)  (5.776)  (20.610) 

        
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008   ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2007  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008   ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2007 

Υπόλοιπο έναρξης (25.175)  (7.472)  (20.610)  (8.029) 
Φόρος αποτελεσμάτων 8.085  (5.128)  8.233  (5.324) 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων 7.533  (12.575)  6.602  (7.258) 

Υπόλοιπο τέλους (9.558)  (25.175)  (5.776)  (20.610) 

        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2007   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)     

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (10.579)  2.090  822  (7.666) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.643)  (346)  (133)  (3.122) 

Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (11.466)  0  2.386  (9.080) 

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.512)  431  (440)  (1.520) 

Λογισμός εξόδων ομολογιακού δανείου βάσει αποτελεσματικού 
επιτοκίου (1.351)  6  133  (1.212) 

Προσαρμογή αξίας επενδύσεων (3.967)  5.905  4.425  6.363 

 (31.517)  8.086  7.193  (16.237) 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 302  (845)  64  (478) 

Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 1.808  (71)  160  1.898 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 1.222  10  64  1.296 

Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε 
επόμενες χρήσεις 1.478  593  17  2.088 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1.409  397  (43)  1.763 
Αποτέλεσμα από πώληση παγίων 8  5  0  14 
Κεφαλαιοποίηση τόκων  0  (24)  0  (24) 
Έξοδα συγχώνευσης 0  0  78  78 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 113  (67)  0  46 
 6.341  (1)  339  6.680 

        

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στον 
Ισολογισμό (25.175)  8.085  7.533  (9.558) 

        

Εμφάνιση στον Ισολογισμό:        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 281      989 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (25.456)      (10.547) 

 (25.175)      (9.558) 

        
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2007   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 

Αποτελεσμάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)     

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (9.569)  1.914  0  (7.655) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.261)  (62)  0  (2.324) 

Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (6.593)  0  2.129  (4.464) 
Λογισμός εξόδων ομολογιακού δανείου βάσει αποτελεσματικού 
επιτοκίου (1.328)  0  133  (1.195) 

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.158)  1.003  0  (155) 

Προσαρμογή αξίας επενδύσεων (3.905)  5.936  4.375  6.406 

 (24.814)  8.791  6.637  (9.386) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 188  (704)  0  (516) 

Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 1.545  (174)  0  1.371 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 1.032  (21)  0  1.011 

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

Αποτέλεσμα από πώληση παγίου 0  0  0  0 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 35  (32)  0  3 

Κεφαλαιοποίηση τόκων  0  (24)  0  (24) 

Έξοδα συγχώνευσης 0  0  78  78 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1.404  397  (113)  1.687 

 4.204  (558)  (35)  3.610 

        

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στον 
Ισολογισμό (20.610)  8.233  6.602  (5.776) 
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Συμφωνά με τις πρόσφατες θεσμοθετημένες αλλαγές στο φορολογικό νόμο προβλέπεται η 
σταδιακή μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τα έτη 2010 
έως 2014 από 24% σε 20% αντίστοιχα. Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη τους νέους 
προβλεπόμενους φορολογικούς συντελεστές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 
"Φόροι εισοδήματος" αναπροσάρμοσε ανάλογα το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 4.037 για τον Όμιλο και € 3.139 για την 
Εταιρεία αντίστοιχα. Ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως 
καταχωρήθηκε ποσό € 2.611 για τον Όμιλο και € 3.462 για την Εταιρεία αντίστοιχα.  
 
 
17. 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 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας (14.222)  18.289  (19.209)  17.496 

        

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 43.640.820  32.974.848  43.640.820  32.974.848 

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 3.249.815  781.544  1.587.247  376.429 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 40.391.005  32.193.304  42.053.573  32.598.419 

        

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,3521)  0,5681  (0,4568)  0,5367 

 
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 

 ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007  ΧΡΗΣΗ         
1/1-31/12/2008   ΧΡΗΣΗ         

1/1-31/12/2007 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας (14.222)  18.289  (19.209)  17.496 

Πλέον: Τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών μετά φόρων 2.837  917  2.837  917 

Προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους μετόχους 
της μητρικής (11.385)  19.206  (16.372)  18.412 

        

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 40.391.005  32.193.304  42.053.573  32.598.419 

Πλέον: Επίδραση της απομείωσης των μετατρέψιμων μετοχών 5.801.158  2.613.709  5.801.158  2.613.709 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 46.192.164  34.807.013  47.854.731  35.212.127 

        

Αμβλυμένα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,3079)  0,5254  (0,4014)  0,4969 
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18. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης        
Κατά την 31/12/2007 79.901 124.829 92.528 1.321 19.146 11.351 329.077 
Προσθήκες χρήσεως 2008 25.629 16.500 17.745 319 4.122 13.771 78.086 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 (100) (201) (1.118) (153) (1) (5.827) (7.400) 
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 22 4.184 6.814 72 1.536 383 13.011 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 105.452 145.312 115.970 1.559 24.803 19.678 412.775 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2007 0 7.280 37.107 695 8.680 0 53.762 
Προσθήκες χρήσεως 2008 0 3.514 7.241 115 3.663 0 14.533 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 0 1 (616) (4) (0) 0 (619) 
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 0 958 1.736 48 718 0 3.460 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 11.753 45.467 854 13.062 0 71.136 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2007 79.901 117.549 55.421 626 10.466 11.351 275.315 
Κατά την 31/12/2008 105.452 133.559 70.502 705 11.742 19.678 341.639 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 11.924 (2007: € 7.940) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά                     
€ 2.966 (2007: € 3.110) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 60 (2007: € 36) τα έξοδα 
λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Αποσβέσεις αξίας € 14.622 (2007: € 3.217) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 48.744 
(2007: € 33.657). 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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 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 31/12/2007 61.931 61.987 70.888 832 11.075 3.323 210.036 
Προσθήκες χρήσεως 2008 7.688 4.832 11.985 198 3.264 4.285 32.254 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 (100) (201) (320) (132) (0) (4.382) (5.135) 
Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 0 0 0 0 0 0 0 

Απορροφηθείσες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 69.520 66.619 82.553 898 14.339 3.227 237.155 
        
Σωρευμένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2007 0 5.508 31.539 567 6.604 0 44.218 
Προσθήκες χρήσεως 2008 0 1.916 5.420 69 2.948 0 10.352 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 0 1 (373) 0 0 0 (372) 
Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 0 0 0 0 0 0 0 

Απορροφηθείσες θυγατρικές 0 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 7.425 36.586 636 9.552 0 54.198 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2007 61.931 56.479 39.349 265 4.470 3.323 165.818 
Κατά την 31/12/2008 69.520 59.194 45.967 262 4.787 3.227 182.957 

 
Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) κατά € 8.707 (2007: € 5.960) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά       
€ 1.942 (2007: € 1.848) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 
  
Αποσβέσεις αξίας € 11.062 (2007: € 2.521) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο του μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 34.253 
(2007: € 19.378). 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά το τρίτο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως υιοθέτησαν τις 
διατάξεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 23 προγενέστερα της ημερομηνίας εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τις οποίες το κόστος δανεισμού, το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που απαιτεί σημαντικό 
χρόνο ώστε να καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση του ή προς διάθεση, θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Κατά συνέπεια κόστος δανεισμού 
συνολικού ποσού € 764 και € 107, το οποίο προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό που 
σχετίζεται με την κατασκευή, μετατροπή ή βαριά συντήρηση κλινικών και λοιπών σχετικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων, περιλήφθηκε στην κατηγορία των παγίων υπό εκτέλεση των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων και δεν βάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως του 
Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 
    
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού     
€ 0 για την Εταιρεία και € 43.331 για τον Όμιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
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19. Ασώματες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Λογισμικά 
προγράμματα 

Άδειες 
εκμεταλλεύσεως 

Μισθωτικά 
δικαιώματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης     

Κατά την 31/12/2007 3.333 0 0 3.333 
Προσθήκες χρήσεως 2008 1.233 180 70 1.483 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 0 0 0 0 
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 193 100 0 293 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 4.760 280 70 5.110 

     

Σωρευμένες αποσβέσεις     
Κατά την 31/12/2007 898 0 0 898 
Προσθήκες χρήσεως 2008 413 4 0 416 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 0 0 0 0 
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 24 1 0 25 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 1.335 4 0 1.339 

     

Αναπόσβεστη αξία     

Κατά την 31/12/2007 2.435 0 0 2.435 
Κατά την 31/12/2008 3.424 276 70 3.770 

 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Λογισμικά 
προγράμματα 

Άδειες 
εκμεταλλεύσεως 

Μισθωτικά 
δικαιώματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης     

Κατά την 31/12/2007 2.502 0 0 2.502 
Προσθήκες χρήσεως 2008 1.133 180 0 1.313 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 0 0 0 0 
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 3.635 180 0 3.815 

     

Σωρευμένες αποσβέσεις     
Κατά την 31/12/2007 746 0 0 746 
Προσθήκες χρήσεως 2008 294 4 0 297 
Εκποιήσεις χρήσεως 2008 0 0 0 0 
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 1.040 4 0 1.044 

     

Αναπόσβεστη αξία     

Κατά την 31/12/2007 1.755 0 0 1.755 
Κατά την 31/12/2008 2.595 176 0 2.771 
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20. Υπεραξία (Goodwill) 
Η κίνηση της υπεραξίας κατά την κλειόμενη χρήση έχει ως ακολούθως: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2007 
 

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις) 
 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2008 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.  1.425  0  1.425 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.  2.608  0  2.608 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.)  337  0  337 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  147  0  147 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε.  441  41  482 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε.  421  109  530 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  116  81  197 

EURO PROCUREMENT A.E.  10  0  10 

EUROMEDICA Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔ. ΠΟΛ. Α.Ε.  238  87  325 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.E. (ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ)  1.410  74  1.483 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.  1.288  0  1.288 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  467  0  467 

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

MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  391  0  391 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.)  4.166  227  4.393 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.)  176  20  196 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.  328  0  328 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (KEΡΚΥΡΑ)  156  0  156 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.  1.608  (23)  1.585 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε  6.185  653  6.838 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  186  74  259 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.  718  (81)  638 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.  183  0  183 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.  0  4.328  4.328 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  0  3.453  3.453 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε.  0  125  125 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.   0  10  10 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2007 
 

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις) 
 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2008 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.  0  339  339 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε.  0  121  121 

ΙΩΝΙΑ-EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.  0  23  23 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε.  0  754  754 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD  0  1.064  1.064 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.  0  323  323 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε.  0  2.614  2.614 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  0  110  110 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.  0  60  60 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.   0  617  617 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  0  18  18 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  0  403  403 

       

Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών  56.169  0  56.169 

  80.066  15.705  95.689 

 
Ο Όμιλος κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως απέκτησε τον έλεγχο εικοσιένα (21) 
νέων θυγατρικών εταιρειών: (1) της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., η 
οποία εκμεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στην πόλη του Βόλου, (2) της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στην πόλη της 
Λέσβου, (3) της εταιρείας MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., 
η οποία εκμεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στην πόλη της Καβάλας, (4) της εταιρείας 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία παρέχει 
διαγνωστικές ιατρικές υπηρεσίες στη Νίκαια Αττικής, (5) της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια 
Αττικής, (6) της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., η οποία 
εκμεταλλεύεται ψυχιατρική κλινική στην πόλη της Καρδίτσας, (7) της εταιρείας 
EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία έχει ως σκοπό την 
απόκτηση συμμετοχών στο κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο 
στον ευρύτερο χώρο της υγείας και της πρόνοιας, (8) της εταιρείας ΙΩΝΙΑ-EUROMEDICA 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., σκοπός της οποίας είναι η δημιουργία διαγνωστικού κέντρου 
στην περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής, (9) της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται διαγνωστικό 
κέντρο στην πόλη της Κέρκυρας, (10) της εταιρείας DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD, η 
οποία εκμεταλλεύεται 3 διαγνωστικά κέντρα στην Αλβανία, (11) της εταιρείας EUROMEDICA 
ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε., η οποία έχει ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου 
απεικονίσεων βιοπαθολογίας στην πόλη των Σερρών, (12) της εταιρείας EUROMEDICA 
ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, η οποία έχει ως σκοπό την λειτουργία κέντρου 
αποθεραπείας και αποκατάστασης στην περιοχή της Πάτρας καθώς και την ίδρυση και 
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λειτουργία πρότυπης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, (13) της εταιρείας EURΟMEDICA 
ΛΥΔΙΑ Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει 
κέντρο αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας στην περιοχή της πόλης της 
Καβάλας, (14) της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία έχει 
ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα, (15) της εταιρείας 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Λάρισα, 
(16) της εταιρείας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., 
η οποία λειτουργεί ψυχιατρική κλινική στο Δήμο Περαίας Θεσσαλονίκης, (17) της εταιρείας 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., η οποία λειτουργεί πλήρες 
πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο στην Θεσσαλονίκη, (18) της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε., η οποία λειτουργεί πλήρες 
πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο στο Δήμο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, (19) της εταιρείας 
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., η οποία λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 
(20) της εταιρείας EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., η 
οποία λειτουργεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης στο Δήμο Αθηνών και (21) της 
εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. η οποία λειτουργεί 
διαγνωστικό κέντρο στην πόλη του Διδυμοτείχου, το οποίο διαθέτει σήμερα αξονικό και 
μαγνητικό τομογράφο ενώ παράλληλα δρομολογείται με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η 
προσθήκη νέων τμημάτων. 
 
Η υπεραξία που προέκυψε κατά την απόκτηση του ελέγχου ορισμένων εκ των ανωτέρω 
εταιρειών καθώς και εταιρειών των οποίων ο έλεγχος είχε αποκτηθεί κατά την προηγούμενη 
χρήση οριστικοποιήθηκε εντός της κλειόμενης 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 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. και ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Α.Ι.Ε. προσδιορίσθηκαν βάσει των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων αυτών κατά την 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 1/1/2008, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 197  197 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 1  1 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4  4 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7  7 
Αποθέματα 3  3 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 43  43 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 16  16 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 272  272 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 50  50 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32  32 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1  1 
Σύνολο υποχρεώσεων 84  83 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 188   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 84   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (40,0 %) 74   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 10   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/1/2008, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 466  433 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 400  229 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 9  180 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 875  841 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 1  1 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 428  428 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 17  17 
Σύνολο υποχρεώσεων 454  446 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 421  396 
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 486   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (35,0 %) 147   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 339   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/1/2008, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε., έχουν ως 
ακολούθως: 
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Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 61  56 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 106  106 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 172  172 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 339  334 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 0  1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1  0 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0  4 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 63  59 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1  1 
Σύνολο υποχρεώσεων 65  64 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 274   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 214   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (34,0 %) 93   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 121   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/1/2008, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε., 
έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.304  672 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 5  5 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8  8 
Αποθέματα 28  28 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 452  542 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 366  366 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.164  1.622 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 3  0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 135  70 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 82  0 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 192  0 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 97  169 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 109  109 
Σύνολο υποχρεώσεων 619  348 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.545   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.320   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (36,6 %) 566   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 754   
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Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/2/2008, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν 
ως ακολούθως: 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 892  315 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 71  0 
Συμμετοχή σε θυγατρικές 510  510 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 16  16 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 53  0 
Αποθέματα 16  16 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.063  2.502 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 202  184 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.823  3.542 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 55  0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 187  0 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 77  0 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.166  1.084 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 448  434 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 83  58 
Σύνολο υποχρεώσεων 2.015  1.576 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.808   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 4.405   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (52,6 %) 951   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 3.453   

 
 
 
 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/3/2008, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
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Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.665  1.653 
Αποθέματα 40  40 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.354  1.354 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 17  13 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.076  3.060 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 9  0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 278  30 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 332  304 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.536  1.539 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 77  77 
Σύνολο υποχρεώσεων 2.232  1.950 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.845   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 5.250   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,0 %) 922   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 4.328   

 
 
Εξαγορές με προσωρινή υπεραξία 
Τα επιμέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., EUROMEDICA ALBANIA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΙΩΝΙΑ-EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ 
Ι.Α.Ε., DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD, EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε., ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. 
ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε., 
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. και ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 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 ΔΠΧΑ 3 "Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων" και ο συνεπακόλουθος οριστικός προσδιορισμός της σχετικής υπεραξίας 
πρόκειται να ολοκληρωθούν μεταγενέστερα, καθώς ο Όμιλος έκανε χρήση της δυνατότητας 
που παρέχεται από το ως άνω Πρότυπο ως προς την οριστικοποίηση των ανωτέρω μεγεθών 
εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εξαγοράς. 
 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 1/2/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
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Λογιστικές αξίες 

κατά την ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3 
Αποθέματα 10 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 840 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 136 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.002 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 61 
Σύνολο υποχρεώσεων 142 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 860 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 510 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (44,7 %) 385 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 125 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 1/4/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας EUROMEDICA 
ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 1.250 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 376 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.634 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 
Σύνολο υποχρεώσεων 34 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.600 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.584 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (99,0 %) 1.584 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 0 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 1/4/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΩΝΙΑ-
EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 674 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 7 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 837 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.542 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 527 
Σύνολο υποχρεώσεων 528 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.015 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 519 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (48,9 %) 496 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 23 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 1/5/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας DIAGNOSTIC 
CENTER IKEDA LTD, έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 308 
Αποθέματα 10 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 62 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 111 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 492 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 92 
Σύνολο υποχρεώσεων 124 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 368 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.250 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,5 %) 186 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 1.064 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 26/6/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας EUROMEDICA 
ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 60 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 60 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Σύνολο υποχρεώσεων 0 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 60 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 28 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (47,0 %) 28 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 0 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 30/6/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας EUROMEDICA 
ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 14.565 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 21 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 283 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 129 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 14.997 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 88 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 8 
Σύνολο υποχρεώσεων 97 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 14.900 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 14.900 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (99,98 %) 14.891 
Μείον: Αναλογία τρίτων στην αρχική επένδυση (έμμεση συμμετοχή) 9 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 0 

 
 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 30/6/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως 
ακολούθως: 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 1.552 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.554 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Σύνολο υποχρεώσεων 1 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.553 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 751 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,5 %) 784 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία (34) 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 30/6/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 834 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 1.358 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.200 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Σύνολο υποχρεώσεων 0 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 2.200 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.100 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,0 %) 1.100 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 0 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 22/8/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 25 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.121 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 225 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.370 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 178 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 119 
Σύνολο υποχρεώσεων 298 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.073 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 3.150 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,0 %) 536 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 2.614 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 3/9/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 137 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1 
Αποθέματα 9 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 246 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 33 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 427 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμα δάνεια 57 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 257 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 9 
Σύνολο υποχρεώσεων 323 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 105 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 454 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (48,0 %) 50 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 403 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 15/9/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 29 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 26 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 376 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 62 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 496 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 29 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 155 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 10 
Σύνολο υποχρεώσεων 194 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 301 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 450 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (42,0 %) 127 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 323 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 25/9/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως 
ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.571 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 2 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 
Αποθέματα 2 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 71 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 154 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.813 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμα δάνεια  
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 47 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 907 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 202 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 350 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 322 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.829 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (15) 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 103 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %) (8) 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 110 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
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Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 25/9/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.164 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 102 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 197 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 121 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.587 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 1 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 877 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 147 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 232 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.259 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 329 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 198 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (42,0 %) 138 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 60 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 6/11/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας EUROMEDICA 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 35 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 35 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 0 
Σύνολο υποχρεώσεων 0 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 35 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 35 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,0 %) 18 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 18 

 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όμιλο την 13/11/2008, ημερομηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
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Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 44 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 137 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 81 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 268 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμα δάνεια 51 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 51 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 136 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 4 
Σύνολο υποχρεώσεων 242 
  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 26 
  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 643 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (100,0 %) 26 
Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 617 

 
 
Εξαγορές προηγούμενης χρήσεως με οριστικοποίηση υπεραξίας εντός της τρέχουσας 
χρήσεως 
Τα επιμέρους ποσά προσωρινής υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των 
θυγατρικών εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Ι.Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. και ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός της 
προηγούμενης χρήσεως 2006, επαναπροσδιορίσθηκαν βάσει των εύλογων αξιών των 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων αυτών κατά 
ημερομηνία εξαγοράς και κατέστησαν οριστικά εντός της κλειόμενης χρήσεως. 
 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 31/12/2007, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., έχουν ως 
ακολούθως: 
 

 
Έυλογες αξίες κατά 
την οριστικοποίηση 

της υπεραξίας 
 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.936  1.096 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10  10 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6  7 
Αποθέματα 64  64 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 9  9 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 919  919 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.944  2.106 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 738  0 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 2  2 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 99  0 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 700  700 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 36  36 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.575  738 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 1.369   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 1.311   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (71,8 %) 983   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 328   

 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 6/12/2007, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 
 

 
Έυλογες αξίες κατά 
την οριστικοποίηση 

της υπεραξίας 
 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.458  6.371 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0  13 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 93  93 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 3.895  3 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.446  6.479 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9  0 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.294  2.294 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 1  1 
Σύνολο υποχρεώσεων 2.304  2.295 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 8.142   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 4.622   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (70,0 %) 5.700   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία (1.079)   

 
 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/10/2007, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., έχουν ως 
ακολούθως: 
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Έυλογες αξίες κατά 
την οριστικοποίηση 

της υπεραξίας 
 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 298  298 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 15  17 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1  1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12  1 
Αποθέματα 1  1 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 252  252 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 579  570 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 1  1 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 112  112 
Σύνολο υποχρεώσεων 114  114 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 465   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 2.050   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (100,0 %) 465   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 1.585   

 
 
Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 1/10/2007, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 861  1.141 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 12  11 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 28  28 
Ακίνητα για επένδυση 800  0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0  11 
Αποθέματα 26  26 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 508  517 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 1.343  1.343 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.578  3.076 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 990  990 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 35  35 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 117  0 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 285  285 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 17  17 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.444  1.327 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 2.133   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 8.971   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (100,0 %) 2.133   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 6.838   
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Οι λογιστικές αξίες και οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η 
προκύπτουσα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο την 23/11/2007, ημερομηνία εξαγοράς της 
εταιρείας ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 425  383 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 5  5 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4  4 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 35  36 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 262  75 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 739  503 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 260  260 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14  5 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 5  0 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 184  3 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 7  184 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 67  67 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 97  97 
Σύνολο υποχρεώσεων 634  616 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 105   
    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 685   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (45,0 %) 47   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 638   

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

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 

ημερομηνία 
εξαγοράς 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1  1 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 57  57 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 58  58 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 0  0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0  0 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0  0 
Σύνολο υποχρεώσεων 0  0 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 58   
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Συνολικό κόστος εξαγοράς 288   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %) 28   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 259   

 
 
Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων και η προκύψασα υπεραξία των παραπάνω εξαγορασθέντων εταιρειών 
οριστικοποιήθηκαν εντός της κλειόμενης χρήσεως, ο συγκριτικός ισολογισμός και κατάσταση 
αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2007 αναπροσαρμόσθηκαν προκειμένου να 
ενσωματώσουν τα οριστικά κονδύλια που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 
εξαγορασθέντων εταιρειών.  
 
Οι διαφοροποιήσεις των κονδυλίων του ενοποιημένου ισολογισμού, της ενοποιημένης 
κατάστασης αποτελεσμάτων και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών του Ομίλου 
για την χρήση που έληξε την 31/12/2007 έχουν ως κάτωθι: 
 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

 
Επίδραση από 
οριστικοποίηση 

υπεραξίας 
 

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Πάγιο ενεργητικό       
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  271.051  4.264  275.315 
Ασώματες ακινητοποιήσεις  2.435  0  2.435 
Υπεραξία (Goodwill)  80.295  (230)  80.066 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  4.998  1  4.999 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση  17.370  0  17.370 
Ακίνητα για επένδυση  406  800  1.206 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  866  0  866 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  273  7  281 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού  377.694  4.843  382.538 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα  5.302  0  5.302 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  110.944  105  111.049 
Επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
χρήσης 68.159  (114)  68.045 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα  28.361  (1)  28.359 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  212.766  (10)  212.756 
       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  590.460  4.833  595.293 

       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο  67.643  0  67.643 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  110.488  0  110.488 
Αποθεματικά κεφάλαια  (1.693)  1.312  (381) 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο  56.390  (169)  56.221 
Ίδιες μετοχές  (17.324)  0  (17.324) 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων Ομίλου  215.504  1.144  216.648 

Δικαιώματα τρίτων  29.652  964  30.616 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  245.157  2.107  247.264 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια  115.711  750  116.461 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους  4.887  0  4.887 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  24.592  864  25.456 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  2.232  732  2.964 
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα  136  0  136 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.157  0  1.157 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  148.716  2.240  151.062 
       
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  102.287  (23)  102.264 
Δάνεια  89.178  109  89.287 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις  5.123  294  5.416 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  196.588  486  196.968 
       
Σύνολο υποχρεώσεων  345.303  2.726  348.029 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  590.460  4.833  595.293 

 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 
όπως είχαν 
δημοσιευθεί 

 
Επίδραση από 
οριστικοποίηση 

υπεραξίας 
 

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ       
Πωλήσεις  191.868  0  191.868 
Μείον: Κόστος πωλήσεων  (145.790)  148  (145.642) 
Μικτό κέρδος  46.078  148  46.226 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως  3.850  (156)  3.694 
  49.928  (9)  49.920 
       
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (23.652)  13  (23.639) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (2.634)  0  (2.634) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (1.509)  0  (1.509) 
Λειτουργικά αποτελέσματα  22.133  5  22.138 
Κόστος χρηματοδότησης  (9.368)  (114)  (9.482) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών  12.766  (109)  12.656 
Έσοδα επενδύσεων  18.717  1  18.718 
Αποτελέσματα προ φόρων  31.483  (108)  31.375 
Φόρος εισοδήματος  (9.501)  (266)  (9.767) 
Αποτελέσματα μετά φόρων  21.982  (374)  21.608 
Δικαιώματα τρίτων  (2.905)  206  (2.698) 
Αποτελέσματα μετά φόρων που αναλογούν στον Όμιλο 19.077  (168)  18.909 

       
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)       
  Βασικά  0,5926    0,5874 
  Αμβλυμμένα  0,5481    0,5433 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2007 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δημοσιευθεί 

 
Επίδραση από 
οριστικοποίηση 

υπεραξίας 
 

Οριστικά 
υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2007 

       
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:       
Κέρδη προ φόρων  31.483  (108)  31.375 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις  11.026  (122)  10.904 
Προβλέψεις  1.654  0  1.654 
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων  187  0  187 
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες  (401)  (1)  (402) 
Έσοδα συμμετοχών  (38)  0  (38) 
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων  (18.182)  0  (18.182) 
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού  (297)  156  (141) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  9.368  114  9.482 
  34.799  39  34.838 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (1.122)  (0)  (1.122) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (43.480)  123  (43.357) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων  (67)  0  (67) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  26.257  (185)  26.072 
(Μείον):      0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (10.704)  (1)  (10.705) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (4.561)  (8)  (4.569) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.122  (32)  1.091 

       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:       
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  (87.499)  (68)  (87.567) 
Αγορά ιδίων μετοχών  (12.554)  0  (12.554) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (35.853)  (25)  (35.878) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων  285  (11)  274 
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων  2.710  114  2.823 
Έσοδα χρεογράφων  4  0  4 
Τόκοι εισπραχθέντες  513  (114)  399 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  943  (31)  911 
Μερίσματα εισπραχθέντα   819  0  819 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (130.633)  (135)  (130.768) 

       
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:       
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  56.300  0  56.300 
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου    0  0 
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων  86.047  (2)  86.045 
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)  7.995  166  8.161 

Μερίσματα πληρωθέντα   (1.242)  0  (1.242) 
Αμοιβές μελών Δ.Σ.  (386)  0  (386) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  148.714  164  148.878 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεως (α)+(β)+(γ)  19.202  (2)  19.201 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως  9.159  0  9.159 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως  28.361  (2)  28.359 
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Κατά την 31/12/2008 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης των υπολοίπων της οριστικής 
υπεραξίας που είχε καταβάλει ο Όμιλος για την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής του σε 
κάθε υφιστάμενη θυγατρική του εταιρεία κατά την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36. Το ανακτήσιμο ποσό (η αξία χρήσης εκάστης υφιστάμενης 
θυγατρικής κατά την εν λόγω ημερομηνία) ήταν υψηλότερο του προσαρμοσμένου λογιστικού 
υπολοίπου της υπεραξίας και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων εκάστης μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό της κάθε θυγατρικής εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισμού της 
αξίας χρήσης αυτών. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόμενων ταμειακών ροών 
οι οποίες κάλυπταν πενταετή περίοδο. Το προ φόρων επιτόκιο με το οποίο οι 
προβλεπόμενες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν ανήλθε από 8,9 %-12,6 % 
(2007: 8,2 % - 11,8 %) και οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς 
περιόδου προσδιορίσθηκαν με ρυθμό ανάπτυξης 3,0 % (2007: 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 31/12/2008 και 31/12/2007: 
 
Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους: Η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν τα μικτά 
περιθώρια κέρδους είναι τα μικτά περιθώρια κέρδους που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
αμέσως προηγούμενη πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα μικτά περιθώρια 
κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιμάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά 
των τρεχουσών συνθηκών.  
 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που 
παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η κάθε θυγατρική εταιρεία να 
διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς.   
 
Επιτόκια ομολόγων: Λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως 
Ελληνικού Δημοσίου στην αρχή της προβλεπόμενης πενταετίας. 
 
 
21. 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 
31/12/2007 

Προσθήκες Μειώσεις 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2008 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 1.737 0 (86) 1.651 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2.806 0 0 2.806 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 486 0 0 486 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 407 0 0 407 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 819 366 0 1.185 
EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 649 0 0 649 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 136 109 0 245 
ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7.108 0 0 7.108 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2.361 503 0 2.863 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 7.115 801 0 7.916 
EURO PROCUREMENT A.E. 60 0 0 60 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 109

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2007 

Προσθήκες Μειώσεις 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  1.610 74 0 1.684 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 1.103 131 0 1.234 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

8.350 218 0 8.568 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 400 20 0 420 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 31 0 0 31 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 134 0 0 134 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. 1.470 0 0 1.470 
ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 88 0 (88) 0 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 652 33 0 685 
MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 437 0 0 437 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2.281 2.341 0 4.622 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 700  0 700 
ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 8.105 866 0 8.971 
ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 214 74 0 288 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0 5.250 0 5.250 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 4.405 0 4.405 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.  0 84 0 84 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 0 486 0 486 
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. 0 214 0 214 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

0 14.886 0 14.886 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 751 0 751 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 1.100 0 1.100 

EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 1.584 0 1.584 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Α.Ι.Ε. 0 1.320 0 1.320 

EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 0 28 0 28 
ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ Α. ΚΑΡΙΠΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 0 3.150 0 3.150 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0 198 0 198 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0 103 0 103 
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. (ΠΗΓΑΔΑΣ) 0 643 0 643 
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 0 35 0 35 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. 0 454 0 454 
 49.257 40.224 (174)  89.307 

 
Σχετικά με την αξία κτήσεως των νεοαποκτηθέντων θυγατρικών εταιρειών καθώς και 
υφιστάμενων θυγατρικών εταιρειών παρατίθενται πληροφορίες στη Σημείωση 3. Η μεταβολή 
της αξίας κτήσεως των θυγατρικών εταιρειών ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε., 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.E., ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. καθώς και μέρος της 
μεταβολής των εταιρειών ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε., ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. οφείλεται σε φόρους 
μεταβίβασης μετοχών που κατέβαλε η Εταιρεία κατά την οριστικοποίηση της μεταβίβασης 
των εν λόγω συμμετοχών. 
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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 40,0% 424 811 387 773 51 40,0% 396 650 278 297 (68)

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 39,9% 1.352 1.473 565 1.172 76 39,9% 1.321 1.426 595 1.529 115

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 38,4% 2.893 3.751 938 4.420 539 34,9% 2.150 3.266 2.356 2.553 443

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,0% 0 0 0 0 0 35,0% 319 670 446 116 (25)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21,0% 624 2.105 1.165 2.031 478 21,0% 524 1.246 1.587 0 0

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤ.ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε 0,0% 0 0 0 0 0 34,0% 214 334 64 0 0

EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ι.Α.Ε. 24,0% 143 297 7 0 (4) 0,0% 0 0 0 0 0

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

49,9% 1.326 2.699 1.445 1.219 201 0,0% 0 0 0 0 0

EUROHOSPITAL A.E. 50,0% 28 61 4 0 (0) 0,0% 0 0 0 0 0

EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 25,0% 202 850 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0

6.993 4.999

Κατά την 31/12/2008 Κατά την 31/12/2007

22. 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 € 318, 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 38,4 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος € 2.305, ποσοστό συμμετοχής 21,0 % στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού 
τιμήματος € 552, ποσοστό συμμετοχής 24,0 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ι.Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι 
συνολικού τιμήματος € 144, ποσοστό συμμετοχής 49,9 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος € 1.119, 
ποσοστό συμμετοχής 50,0 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας EUROHOSPITAL A.E., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος € 30 
καθώς επίσης και ποσοστό συμμετοχής 25,0 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιμήματος € 202. 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. 
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23. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν 
συμμετοχές στις ακόλουθες εταιρείες:   
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2008  Κατά την 31/12/2007 

  Λογιστική αξία  Ποσοστό 
συμμετοχής  Λογιστική αξία  Ποσοστό 

συμμετοχής 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.477  5,2%  9.500  6,3% 
ΙΑΣΩ Α.Ε. 29.892  12,7%  0  0,0% 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1.917  14,1%  1.744  12,5% 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 2.101  6,0%  2.101  6,0% 
MEDITRED E.Π.E. 0  0,0%  950  34,0% 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 3.112  5,8%  3.061  5,1% 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 15  1,0%  15  1,0% 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝ-ΔΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝ.ΑΕ 139  0,5%  0  - 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1  -  0  - 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9  -  0  - 
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3  -  0  - 

Υπόλοιπο 38.665     17.370   

        
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2008  Κατά την 31/12/2007 

  Λογιστική αξία  Ποσοστό 
συμμετοχής  Λογιστική αξία  Ποσοστό 

συμμετοχής 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.391  4,9%  9.500  6,3% 
ΙΑΣΩ Α.Ε. 29.892  12,7%  0  0,0% 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1.917  14,1%  1.744  12,5% 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 2.101  6,0%  2.101  6,0% 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 3.112  5,8%  3.061  5,1% 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 15  1,0%  15  1,0% 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝ-ΔΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝ.ΑΕ 139  0,5%  0  - 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1  -  0  - 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9  -  0  - 

Υπόλοιπο 38.576     16.420   

 
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 χρήσεως εντός της οποίας συντελείται η απομείωση. 
 
Κατά την κλειόμενη χρήση τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού του Ομίλου μεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 39, ο Όμιλος και η Εταιρεία την 
1/7/2008 αναταξινόμησε από την κατηγορία "Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως" στην κατηγορία 
"Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού", 5.378.229 μετοχές της 
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. ποσού € 43.133, καθώς λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, εκτιμάται ότι η τρέχουσα αποτίμηση της εν λόγω επένδυσης δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματική της αξία. Επιπλέον, πρόθεση της Διοικήσεως του Ομίλου 
αποτελεί η διακράτηση της εν λόγω επενδύσεως και η μη διάθεσή της στο άμεσο μέλλον. 
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Επιπλέον κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου της κλειόμενης χρήσεως η Μητρική 
εταιρεία: (α) προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον 242.581 νέων μετοχών με καταβολή 
μετρητών και (β) απόκτησε επιπλέον 1.111.531 νέες μετοχές δωρεάν λόγω υλοποιήσεως της 
σχετικής αποφάσεως της από 6/6/2008 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 
εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, η έκδοση 
9.079.553 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανέμονταν δωρεάν στους 
μετόχους της εταιρείας σε αναλογία είκοσι και έξι δέκατα της μονάδας (20,6) νέες μετοχές για 
κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές. Συνέπεια των ανωτέρω, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 
31/12/2008 κατείχαν 6.732.341 (2007: 4.837.801) μετοχές της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την 
αποτίμηση των μετοχών αυτών, για την περίοδο από 1/7/2008 έως και 31/12/2008, 
προέκυψε επιπλέον ζημία συνολικού ποσού € 11.645 (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος 
φόρου ποσού € 2.911) η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και 
της Εταιρείας στον λογαριασμό "Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας επενδύσεων σε εύλογες 
αξίες". Η ζημία από την αποτίμηση των εν λόγω μετοχών που είχε προκύψει κατά την 
30/6/2008, συνολικού ποσού € (23.983), εξακολουθεί να εμφανίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως στον λογαριασμό "Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων".  
 
Η μεταβολή της επενδύσεως του Ομίλου στην εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
οφείλεται: (α) στην απόκτηση 122.912 νέων μετοχών έναντι συνολικού τιμήματος € 288 από 
τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROPROCUREMENT A.E. και (β) στην αποτίμηση των 
κατεχόμενων από τον Όμιλο μετοχών βάσει της χρηματιστηριακής τιμής αυτών (ποσό σε 
ευρώ) € 0,70 κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, από την οποία προέκυψε ζημία 
συνολικού ποσού € 6.702 (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου ποσού € 1.675) η 
οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου.   
 
Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση: (α) προχώρησε στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού 
εξαγοράς του 0,47 % των μετοχών της εταιρείας ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
έναντι συνολικού τιμήματος € 139, (β) προχώρησε στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού 
εξαγοράς επιπλέον 1,6 % των μετοχών της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 
έναντι συνολικού τιμήματος € 173 και (γ) προχώρησε στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού 
εξαγοράς επιπλέον 0,7 % των μετοχών της εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. έναντι συνολικού 
τιμήματος € 51. 
 
 
24. Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα αφορούν τα ιδιόκτητα ακίνητα των θυγατρικών 
εταιρείων ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. επί της οδού Ίριδος 4 στο Παλαιό 
Φάληρο και ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε επί της συμβολής των οδών 
Χατζηδάκη 2 και Παγκάλου στην Ελευσίνα. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα αφορούν: 
(α) την απόκτηση ακινήτου επί της οδού Ερατούς 2 και Λ. Αμφιθέας στο Π. Φάληρο, (β) 
ακινήτου επί της Δημόσιας οδού Αμερικάνικης Σχολής – Ν. Μηχανιώνας στην Περαία 
Θεσσαλονίκης και (γ) ακινήτου επί της οδού Ιατρού Γωγούση 37 στην Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης, τα οποία εκμισθώνονται σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. 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: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσεως ή αποτιμήσεως    
Σύνολο κατά την 31/12/2006 345  0 
Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-
31/12/2007 861  0 

Αποτίμηση στην εύλογη αξία 0  0 
Σύνολο κατά την 31/12/2007 1206  0 
Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-
31/12/2008 0  6.789 

Αποτίμηση στην εύλογη αξία 0  0 
Σύνολο κατά την 31/12/2008 1.206  6.789 

 
 
Τα έσοδα από την εκμίσθωση των εν λόγω ακινήτων κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν για 
τον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 121 (2007: € 40) και € 75 (2007: € 0) αντίστοιχα. 
 
 
25. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσμένες 
εγγυήσεις μισθώσεως ακινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων. 
 
 
 
26. Χρηματοοικονομικά μέσα-συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης  
Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για τον Όμιλο αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2008 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία τους 

μέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσμάτων 
χρήσης 

Επενδύσεις 
κατεχόμενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθμίσεις 
ταμειακών 

ροών 

Διαθέσιμα για 
πώληση 

χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 38.665 38.665 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 107.947 0 0 0 0 107.947 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης 

0 9 0 0 0 9 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 36.739 0 0 0 0 36.739 

Σύνολο 144.686 9 0 0 38.665 183.360 
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Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2007 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία τους 

μέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσμάτων 
χρήσης 

Επενδύσεις 
κατεχόμενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθμίσεις 
ταμειακών 

ροών 

Διαθέσιμα για 
πώληση 

χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

Διαθέσιμα 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 68.045 0 0 0 68.045 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 28.359 0 0 0 0 28.359 

Σύνολο 111.994 68.045 0 0 17.370 197.410 

 
 

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη αξία 

μέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσμάτων 
χρήσης 

Παράγωγα για 
αντισταθμίσεις 
ταμειακών 

ροών 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0 0 256.854 256.854 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 0 0 83.759 83.759 

Σύνολο 0 0 340.612 340.612 

     
     

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη αξία 

μέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσμάτων 
χρήσης 

Παράγωγα για 
αντισταθμίσεις 
ταμειακών 

ροών 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0 0 116.461 116.461 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 0 0 89.287 89.287 

Σύνολο 0 0 205.749 205.749 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά 6.377  5.217  4.356  3.810 
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.786  85  0  0 
Σύνολο 8.163  5.302  4.356  3.810 
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28. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Πελάτες 102.065  82.190  79.762  70.190 
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 4.414  357  4.185  312 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 14  8  0  8 
Επιταγές εισπρακτέες 1.286  984  884  386 
Επιταγές σε καθυστέρηση 168  97  107  97 
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 0  0  25.404  10.136 
Βραχ. απαιτ. κατά λοιπού συμμετoχικού ενδιαφέροντος επιχ. 6.585  11.981  6.575  11.981 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.827  722  688  651 
Χρεώστες διάφοροι 19.927  13.951  15.480  9.912 
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 2.043  354  1.692  352 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 821  1.241  683  963 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.055  6.045  4.330  5.399 
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 407  360  95  258 
 145.611  118.290  139.885  110.645 

Μειόν: Προβλέψεις (7.495)  (7.241)  (5.003)  (5.960) 

Υπόλοιπο 138.116  111.049  134.882  104.685 

 
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 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Πελάτες 102.065  82.190  79.762  70.190 
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 4.414  357  4.185  312 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 14  8  0  8 
Επιταγές εισπρακτέες 1.286  984  884  386 
Επιταγές σε καθυστέρηση 168  97  107  97 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.827  722  688  651 
 109.774  84.357  85.626  71.644 

Μειόν: Προβλέψεις (7.142)  (7.241)  (5.003)  (5.960) 

Υπόλοιπο 102.632  77.116  80.623  65.684 

 
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν 
απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Η ενηλικίωση υπολοίπων της 31/12/2008 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 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Έως 3 μήνες 42.273  52.961  32.354  45.753 
Από 3 έως 6 μήνες 19.895  12.861  15.524  9.447 
Από 6 έως 12 μήνες 27.586  11.184  22.913  9.334 
Πέραν του έτους 20.021  7.352  14.835  7.110 

Υπόλοιπο 109.774  84.357  85.626  71.644 
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Την 31/12/2008, εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αξίας € 5.003 και                 
€ 7.495 αντίστοιχα είχαν απομειωθεί. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από 
ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες και αφορούν απαιτήσεις 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 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Υπόλοιπο ενάρξεως 7.241  5.533  5.960  2.840 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως (Σημείωση 12) 1.222  1.230  602  1.100 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συγχωνευόμενων εταιρειών 0  0  0  2.020 
Διαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως μη εισπράξιμες (1.558)  0  (1.558)  0 
Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων 0  0  0  0 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων νέων θυγατρικών 590  478  0  0 
Προεξόφληση είσπραξης 0  0  0  0 
Υπόλοιπο λήξεως 7.495  7.241  5.003  5.960 

 
Η δημιουργία πρόσθετων προβλέψεων απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων περιλαμβάνεται 
στα “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως” (Σημείωση 12). 
 
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι 
η λογιστική αξία τους.  
 
 
29. 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 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστηριο Αθηνών 0  65.237  0  65.237 
Μερίδια Αμοιβαίου Κεφάλαιου εσωτερικού 9  8  8  8 
Ομολογίες 0  2.800  0  0 

Υπόλοιπο 9  68.045  8  65.245 

 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία την 1/7/2008 αναταξινόμησε από την κατηγορία "Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσεως" στην κατηγορία "Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού", την επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Σημείωση 23. 
 
 
30. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

  Ταμείο 4.729  4.739  1.740  2.117 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 32.010  23.621  15.970  11.514 

Υπόλοιπο 36.739  28.359  17.710  13.631 

 
 
 
31. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 43.640.820 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 1,55 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην 
Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2008, οι μέτοχοι με 
ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2008 

AXON HOLDINGS S.A. 21.270.575  48,74% 
HEALTHCARE INVESTORS LLC 6.456.922  14,80% 
SONAK A.E.B.E. 4.666.767  10,69% 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.644.754  3,77% 

ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 9.601.802  22,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 43.640.820  100,00% 

 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως αναταξινομήθηκε η διαφορά που είχε προκύψει μεταξύ 
της ονομαστικής αξίας και της εύλογης αξίας των μετοχών που εκδόθηκαν από την Εταιρεία 
για την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., 
EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ποσού € 52.957, από το 
λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στο λογαριασμό «Αποθεματικό συγχώνευσης». 
  
 
32. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

  Τακτικό αποθεματικό 2.965  2.939  2.693  2.693 
  Έκτακτα αποθεματικά 1.356  1.356  1.394  1.394 
  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 199  1.099  158  1.099 
  Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 420  448  420  420 
  Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241  269  279  279 
  Αποθεματικά από υπεραξία πωλήσεως μετοχών 9.310  8.369  9.310  8.369 
  Αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 3.984  3.984  3.984  3.984 
  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 782  782  782  782 
  Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 29.292  26.860  21.520  19.391 
  Αποθεματικό εύλογης αξίας επενδύσεων (20.118)  (1.771)  (19.862)  (1.770) 
  Αποθεματικό συγχώνευσης 7.972  (44.717)  7.972  (44.717) 

Υπόλοιπο 36.402  (381)  28.650  (8.077) 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού 
αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από 
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, μέχρι το ύψος του αποθεματικού να φθάσει το 1/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της 
Εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 
 
Το «αποθεματικό συγχώνευσης» αφορά αποθεματικό που σχηματίσθηκε εντός της 
προηγούμενης χρήσεως από την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από την 
Μητρική εταιρεία του Ομίλου.   
 
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 κατά την προηγούμενη χρήση 2007.   
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 
Δεκεμβρίου 2008 σε € 2.646 και € 2.655 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, θα 
αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή τους. 
 
 
33. Ίδιες μετοχές 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατείχαν 5.281.812 και 
1.644.755 μετοχές αντίστοιχα της μητρικής εταιρείας του Ομίλου (ίδιες μετοχές), τις οποίες 
απόκτησαν έναντι συνολικού τιμήματος € 37.774 και € 15.335 αντίστοιχα. Τα σχετικά ποσά 
εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα.  
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34. 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή 
μερίσματος συνολικού ύψους € 1.747 (€ 0,04 ανά μετοχή). Η εν λόγω πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την από 19/5/2008 Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και το μέρισμα καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 
30/5/2008.  
 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως η πραγματοποίηση ζημιογόνων αποτελεσμάτων από 
την Εταιρεία δεν επέτρεψε τη διανομή μερίσματος.   
 
 
35. Δάνεια 
Τα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε 
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, 
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο 
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται, κατά κύριο 
χρηματοδότη, ως ακολούθως: 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Κατά την 31/12/2008   Κατά την 31/12/2007 

Πιστωτικό Ίδρυμα Βραχ/σμες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σμες 
υποχρεώσεις  Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 4.427 9.499  6.224 10.143 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10.550 79.237  27 1.600 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 14.352 27.536  42 24.795 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 113 0  10.722 41 
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.675 101  19.874 1.624 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0  0 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.976 63.324  25.113 6.668 
ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 0 0  22 0 
ASPIS BANK 0 185  20 208 
MILLENIUM BANK 8.337 0  1.805 1.600 
PROBANK 0 0  0 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.900 0  1 0 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 103 0  103 0 
BNP PARIBAS 0 0  295 0 
HSBC 8.421 300  5.726 0 
ΕΘΝΙΚΗ FACTORING 962 0  7.171 0 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 68 0  0 0 
NOVA FACTORING 0 0  1.292 0 
ΑΤΤΙΚΗΣ FACTORING 15 0  0 0 
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 0 53.010  0 51.541 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση 2.087 0  4.969 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 6.773 23.662  5.883 18.241 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 83.759 256.854  89.287 116.461 
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Η Εταιρεία την 27/2/2008 προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα 
Πειραιώς συνολικού ποσού € 60.000, κυμαινόμενου επιτοκίου. Το προϊόν του δανείου 
ορίσθηκε όπως εισπραχθεί από την Εταιρεία σε δύο ισόποσες δόσεις, ποσού € 30.000 
εκάστη, την 29/2/2008 και την 26/5/2008 αντίστοιχα. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε 
πέντε έτη, η δε αποπληρωμή αυτού θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις των € 15.000 με το 
πέρας του τρίτου και τέταρτου έτους από τη χορήγηση του δανείου και μίας δόσεως € 30.000 
με το πέρας του πέμπτου έτους από τη χορήγηση του δανείου.  
 
Επίσης, η Εταιρεία την 29/2/2008 προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου με την 
Εμπορική Τράπεζα συνολικού ποσού € 100.000, κυμαινόμενου επιτοκίου. Το προϊόν του 
δανείου εισπράχθηκε την 5/3/2008 από την Εταιρεία. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε 
επτά έτη, η δε αποπληρωμή αυτού θα γίνει σε δέκα ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των                    
€ 10.000 εκάστη, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί με το πέρας ενάμιση έτους από τη 
χορήγηση του δανείου. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια από τα εν λόγω δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενων τραπεζικών δανείων και εξόφληση υποχρεώσεων από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ιατρικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και υποχρεώσεων 
προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές της Εταιρείας.    
 
Η αξία του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει η μητρική εταιρεία στις 
20/7/2007 έχει υπολογιστεί ως ακολούθως: 
 

Εύλογη αξία του ομολογιακού δανείου την 20/7/2007 60.100 
Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων (5.312) 
Έξοδα έκδοσης (4.934) 
Στοιχείο υποχρέωσης την 20/7/2007 49.855 
Χρηματοοικονομικά έξοδα περιόδου 1.686 
Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα 0 
Στοιχείο υποχρέωσης την 31/12/2007 51.541 

Χρηματοοικονομικά έξοδα περιόδου 3.783 

Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα (2.155) 

Έξοδα έκδοσης (158) 

Στοιχείο υποχρέωσης την 31/12/2008 53.010 

 
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 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Μέχρι 1 έτος 8.554  6.968  5.056  5.243 
Από 2 έως και 5 έτη 24.614  18.863  16.310  14.703 
Πάνω από 5 έτη 1.748  657  708  597 
 34.916  26.488  22.074  20.542 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (4.481)  (3.220)  (2.778)  (2.655) 

 30.435  23.267  19.296  17.887 
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Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

Μέχρι 1 έτος 6.773  5.776  3.952  4.299 
Από 2 έως και 5 έτη 22.143  16.852  14.665  13.009 
Πάνω από 5 έτη 1.519  639  679  580 
 30.435  23.267  19.296  17.887 

 
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. 
 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος δεν διατήρησε την ελάχιστη αναλογία 
ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών (Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, E.B.I.T.D.A./Κόστος χρηματοδότησης, Δανειακές 
υποχρεώσεις/ E.B.I.T.D.A., Υποχρεώσεις/Ίδια κεφάλαια) που προβλέπονταν από τα 
ακόλουθα δάνεια:  
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 100.000 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 60.000 

 
Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού των εν λόγω 
τραπεζικών πιστώσεων η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου 
τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των σχετικών 
χρηματοοικονομικών εξόδων. Σχετικά με το πρώτο τραπεζικό δάνειο ο Όμιλος 
πραγματοποίησε πρόωρη εξόφληση ποσού € 10.000 κατά το μήνα Δεκέμβριο 2008 και 
επιπλέον ποσού € 10.000 κατά το μήνα Μάρτιο της τρέχουσας χρήσεως (2009). 
 
 
36. 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: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007 

Άτομα:        
Μισθωτοί 2.525  2.144  1.438  1.400 
Ημερομίσθιοι 0  0  0  0 
Σύνολο 2.525  2.144  1.438  1.400 

        
Ανάλυση κόστους εργαζομένων:        
Έξοδα μισθοδοσίας 61.392  47.520  38.974  34.415 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 922  705  710  504 
Συνολικό κόστος 62.315  48.225  39.896  34.919 

 
 
Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 4.887  4.250  4.126  3.832 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (255)  (204)  (212)  (163) 
Καθαρή υποχρέωση νέων θυγατρικών 250  152  0  0 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως 898  689  679  457 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5.780  4.887  4.594  4.126 

 
 
Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό 
της που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η 
οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2008 έχουν 
ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 5.886  4.975  4.597  4.026 
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (106)  (88)  (4)  100 
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 5.780  4.887  4.594  4.126 

        
        
Κόστος υπηρεσίας 636  462  484  346 
Χρηματοοικονομικό κόστος 268  212  225  167 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές 19  31  1  (8) 
Κοστος συγχωνευόμενων εταιρειών 0  0  0  0 
Διαφορά κόστους αποζημίωσης αποχωρήσαντων εργαζομένων (24)  (4)  (31)  (47) 
Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως 898  701  679  458 

        
        
Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:     
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 4.894  4.397  4.126  3.832 
Καθαρή υποχρέωση νέων θυγατρικών 250  0  0  0 
Κόστος υπηρεσίας 636  462  484  346 
Χρηματοοικονομικό κόστος 268  212  225  167 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 19  31  1  (8) 
Κοστος συγχωνευόμενων εταιρειών 0  0  0  0 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (255)  (204)  (212)  (163) 
Διαφορά κόστους αποζημίωσης αποχωρήσαντων εργαζομένων (24)  (4)  (31)  (47) 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5.787  4.894  4.594  4.127 
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Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:     

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης  Μεθοδός της προβελημένης 
πιστούμενης μονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού  2,00% 
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π.  3,00% 
Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση  6,54% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,90% 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20  Μηδέν 

 
 
37. 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 € 184 (2007: € 141). 
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. 
 
 
 
38. Λοιπές προβλέψεις 
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών εξόδων 
και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
καθώς και των πρόσθετων φόρων που πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά το φορολογικό 
έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008  Κατά την 

31/12/2007 

  Προβλέψεις για περαίωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων 109  110  109  110 
  Προβλέψεις για περαίωση εκκαθάρισης θυγατρικής εταιρείας 25  25  25  25 
  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 2.233  1.116  1.400  850 

Υπόλοιπο 2.367  1.251  1.534  986 

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

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

  Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 0  0  227  227 
  Μακροπρ. υποχρ. προς λοιπού συμμετοχικού ενδιαφ. επιχειρ. 1.099  1.099  1.099  1.099 
  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 64  58  13  13 

Υπόλοιπο 1.163  1.157  1.339  1.339 
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40. 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 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007  Κατά την 
31/12/2008   Κατά την 

31/12/2007 

  Προμηθευτές 64.712  57.413  42.931  45.437 
  Γραμμάτια πληρωτέα 6.866  12.052  6.542  11.834 
  Επιταγές πληρωτέες 11.749  18.828  7.572  13.847 
  Προκαταβολές πελατών 2.103  1.097  2.013  1.061 
  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 5.793  5.410  4.080  4.142 
  Υποχρ. προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφ. επιχ. 125  758  651  760 
  Μερίσματα πληρωτέα 204  816  204  816 
  Πιστωτές διάφοροι 5.658  4.833  2.062  1.093 
  Έσοδα επόμενων χρήσεων 38  21  38  21 
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.662  779  2.456  1.242 
  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 259  256  55  256 

Υπόλοιπο 99.170  102.264  68.604  80.509 
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41. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), 
καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του 
Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2008 και την 31η Δεκεμβρίου 2008, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 Κατά τη χρήση 1/1-31/12/2008  Κατά την 31/12/2008 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
πωλήσεων 

Έξοδα προς 
συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
αγορών  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
υποχρεώσεων 

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα          
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

0  41 (1)  0  13 (1) 

EUROHOSPITAL I.A.E. 4 (15) 0   8 (6) 0  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 0  15 (2)  0  9 (2) 
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0  355 (14)  0 (6) 217 (14) 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 0  22 (1)  0  33 (1) 

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 9 (2) 114 (2)  11 (2) 50 (2) 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
3 (10) 376 (15)  800 (8) 0  
0  14.400 (7)  12 (10) 0  

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
0  4 (9)  66 (8) 100 (9) 
0  215 (15)  0  1 (6) 
0  44 (8)  0  0  

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0  1.516 (11)  6.821 (11) 428 (11) 
ΣΟΝΑΚ Α.Ε. 5 (15) 0   23 (6) 83 (6) 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0  0   636 (5) 0  
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 68 (2) 53 (2)  242 (2) 274 (2) 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 2 (15) 0   27 (6) 1.099 (6) 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 400 (12) 0   2 (6) 5 (6) 
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0  96 (13)  0  29 (13) 
ΣΥΝΟΛΑ 492  17.251   8.648  2.341  
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Κατά τη χρήση 1/1-31/12/2008  Κατά την 31/12/2008 

Συνδεμένα πρόσωπα 

Έσοδα 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
πωλήσεων 

Έξοδα 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
αγορών  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
υποχρεώσεων 

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα          
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0  12 (2)  147 (4) 29 (2) 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  0   26 (4) 0  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 
12 (15) 23 (2)  377 (5) 0  

3 (2) 0   0  0  
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 87 (2) 0   72 (2) 10 (6) 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  0  0   945 (4) 0  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  4 (2)  0  0 (2) 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0  5 (2)  130 (3) 5 (2) 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 0  0   445 (4) 0  
EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε. 0  5 (2)  609 (3) 22 (3) 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24 (15) 22.738 (1)  1.489 (3) 4.774 (1) 
0  0   19.000 (4) 0  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  0   96 (3) 0  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε  0  2 (16)  900 (4) 4 (16) 
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0  0   98 (3) 0  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  0   8 (2) 0  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 61 (2) 0   0  0  
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 3 (15) 0   63 (5) 0  
EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS 4 (15) 0   94 (5) 0  
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ Α.Ε. 0  0   702 (4) 0  
EUROMEDICA  FINANCE No 1 0  2.160 (9)  0  60.000 (9) 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 31 (2) 60 (2)  99 (2) 122 (2) 
ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  26 (2)  0  44 (2) 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  6 (2)  0  0  
EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 0  0   125 (4) 0  
DATA DESIGN A.E. - Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0  825 (10)  0  215 (10) 
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 30 (15) 0   385 (5) 0  
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 129 (2) 24 (2)  129 (2) 15 (2) 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Κατά τη χρήση 1/1-31/12/2008  Κατά την 31/12/2008 

Συνδεμένα πρόσωπα (συνέχεια) 

Έσοδα 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
πωλήσεων 

Έξοδα 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
αγορών  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Περιγραφή 
υποχρεώσεων 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
40 (15) 0 (2)  80 (4) 0  

0  0   40 (15) 0  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0  0   12 (2) 7 (2) 
ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0  0   60 (4) 0  
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 0  0   12 (2) 0  
MEDI-TREND Α.Ε. 0  41 (1)  0  13 (1) 
EUROHOSPITAL I.A.E. 4 (15) 0   8 (15) 0  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 0  15 (2)  0  9 (2) 
MEDITRON Α.Ε. 0  46 (14)  0  28 (14) 
DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 0  22 (1)  0  32 (1) 
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. 0  36 (2)  0  17 (2) 
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0  376 (15)  800 (15) 0  

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
0  4 (9)  66 (8) 100 (9) 
0  215 (15)  0  0  
0  44 (8)  0  0  

ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. 0  0   0 (6) 0  
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0  1.516 (11)  6.821 (11) 3 (11) 
ΣΟΝΑΚ Α.Ε. 5 (15) 0   23 (6) 83 (6) 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0  0   636 (5) 0  
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 68 (2) 53 (2)  242 (2) 274 (2) 
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 2 (15) 0   27 (6) 1.099 (6) 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 400 (12) 0   2 (6) 5 (6) 
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0  92 (13)  0 (6) 28 (13) 
ΣΥΝΟΛΑ 904  28.351   34.771  66.935  

 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 128 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

(1) Εμπορικές συναλλαγές υγειονομικού υλικού, ιατρικών αναλωσίμων και μηχανημάτων. 
(2) Εμπορικές συναλλαγές συναφείς με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 
(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής μερισμάτων.  
(4) Ποσά έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 
(5) Χρηματικές διευκολύνσεις.  
(6) Λοιπές συναλλαγές.  

(7) Απόκτηση οικοπέδου της AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. από την EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. συνολικής επιφανείας 40.067 τ.μ. στην περιοχή Ιτιές 
της Πάτρας με σκοπό την ανέγερση Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς, καθώς και πρότυπης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

(8) Έξοδα, υποχρεώσεις και προκαταβολές για την λήψη υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών. 
(9) Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως ομολογιακού δανείου από τις εταιρείες EUROMEDICA FINANCE  No. 1 S.A. και ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε. 
(10) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων.  
(11) Δαπάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων νοσοκομειακών μονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(12) Έξοδα και υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων ιατρικών μηχανημάτων. 
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών δημοσιεύσεων στον ημερήσιο τύπο. 
(14) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων. 
(15) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων. 
(16) Εμπορικές συναλλαγές παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών. 

 
Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του 
Ομίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 4.989 και € 2.226 
αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2008 υφίστανται απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από και 
προς Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 2.039 και € 1.310 
αντίστοιχα καθώς και υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 410 και 
€ 0 αντίστοιχα. 
 
 
42. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
42.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/12/2008 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 48.019 και 
€ 44.798 αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με 
βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στη διοίκηση του Ομίλου κατά τη 
λήξη της κλειόμενης χρήσεως και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 
Επιπλέον, 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. 
 
 
42.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
Κατά την 31/12/2008 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.  
 
 
42.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
Ο Όμιλος κατά την 31/12/2008 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 
κτιρίων και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 
2024. 
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Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων και μεταφορικών μέσων τα οποία 
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της τρέχουσας χρήσεως ανήλθαν 
σε € 4.161 (2007: € 5.111). 
 
 Κατά την 

31/12/2008   Κατά την 
31/12/2007 

Μέχρι 1 έτος 4.514  3.331 
Από 2 έως και 5 έτη 18.396  10.010 
Πάνω από 5 έτη 9.765  925 
 32.675  14.266 

 
 
42.4 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δεσμευτικές συμφωνίες 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA A.E. την 18/12/2008 προέβη στην σύναψη 
δεσμευτικής συμφωνίας εξαγοράς ποσοστού 60,0 % του μετοχικού κεφαλαίου μετοχών της 
εταιρείας ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης 
συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών για τη χρήση 2008 εκ μέρους της υπό εξαγορά 
εταιρείας. Η τελευταία λειτουργεί Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ανοικτής 
Νοσηλείας στη Λάρισα, από το Μάρτιο του 2007. Το ανώτατο τίμημα για το 60,0 % της 
εταιρείας προσδιορίσθηκε σε € 2.520 και θα καταβληθεί σταδιακά, με την εκπλήρωση των 
ανωτέρω δεσμευτικών οικονομικών όρων, μέχρι τον Ιούνιο του 2010 ενώ το υπόλοιπο     
40,0 % ανήκει σε καταξιωμένους γιατρούς. 
 
 
42.5 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 2006-2008 

Ι.Θυγατρικές εταιρείες  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 2007-2008 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2007-2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  2007-2008 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007-2008 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. 2007-2008 

EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2007-2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 2007-2008 

ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2007-2008 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2003-2008 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2003-2008 

EURO PROCUREMENT A.E. 2007-2008 
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Εταιρεία Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 2007-2008 

EUROMEDICA Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔ. ΠΟΛ. Α.Ε. 2006-2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.E.  2007-2008 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. 2007-2008 

EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. 2007-2008 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2004-2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2007-2008 

DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2007-2008 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2003-2008 

MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007-2008 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2007-2008 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2007-2008 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 2007-2008 

ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  2004-2008 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2007-2008 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 2007-2008 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2007-2008 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 2007-2008 

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2007-2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 2007-2008 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007-2008 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 2007-2008 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.  2006-2008 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 2008 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. 2008 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 2008 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 2008 

EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2008 
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ΙΩΝΙΑ-EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. 2007-2008 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA LTD 2008 

EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 2008 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2007-2008 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 2007-2008 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε. 2008 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.  2007-2008 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2008 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. 2008 

  

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες  

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006-2008 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2003-2008 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2003-2008 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007-2008 

EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ι.Α.Ε. 2006-2008 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2006-2008 

EUROHOSPITAL A.E. 2008 

EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 2008 

 
 
Κατά την κλειόμενη χρήση οριστικοποιήθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις των ακόλουθων 
εταιρειών του Ομίλου: 
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A/A ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

1 EUROMEDICA A.E. 2007 264 

2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. 2003-2006 10 

3 EUROMEDICA Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔ. ΠΟΛ. Α.Ε. 2002-2006 2 

4 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.E.  2003-2006 37 

5 ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. 2003-2006 9 

6 DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2003-2006 6 

7 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  2006 10 

8 ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε 2006 60 

9 ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 2005-2006 4 

10 ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2003-2006 2 

11 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 2005-2006 10 

12 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. 2004-2006 13 

13 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 2004-2006 28 

14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. 2005-2007 3 

Σύνολο φόρων προηγουμένων χρήσεων που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως 465 

 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στη Σημείωση 7, προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σχετικά με τη διενέργεια 
προβλέψεων για φόρους για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σχηματίζοντας τις απαραίτητες 
προβλέψεις έναντι των πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων που ενδέχεται να προκύψουν 
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, βάσει των ευρημάτων των 
φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και προγενέστερων διερμηνειών των 
φορολογικών νόμων. Η σωρευτική πρόβλεψη ανέρχεται σε € 2.138 για τον Όμιλο και € 1.400 
για την Εταιρεία. 
 
 
43. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
43.1 Απόκτηση συμμετοχών σε νέες εταιρείες 
Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 26/1/2009 συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρείας 
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
έδρα την Αθήνα. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον τομέα της δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και εν 
γένει κοσμητικής ιατρικής. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 400 και η 
συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας σε αυτό ανέρχεται σε 36,5 %. 
 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, EUROMEDICA A.E. την 6/2/2009 συμμετείχε στην ίδρυση της 
εταιρείας EUROMEDICA GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Σκοπός της νέας 
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εταιρείας είναι κυρίως η ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους ιατρικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης  καθώς η συμμετοχή σε ιατρικά σχήματα και 
κέντρα υγείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα στις χώρες της Αραβικής 
Χερσονήσου. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 150 και η συμμετοχή 
της μητρικής εταιρείας σε αυτό ανέρχεται σε 99,0 %, ενώ στο υπόλοιπο 1,0 % συμμετέχει η 
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  
 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, EUROMEDICA A.E. την 9/2/2009 προέβη στην απόκτηση 
του 50,0 % των μετοχών της εταιρείας I.E. EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Ε.Α.Ε. έναντι € 30. Συνεπεία της εν λόγω εξαγοράς η EUROMEDICA A.E. καθίσταται 
μοναδικός μέτοχος της συμμετοχικής εταιρείας. Κατά την 19/3/2008 δημοσιεύθηκε η αλλαγή 
επωνυμίας και σκοπού σε S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. με κύρια 
δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας, την 20/2/2009 προχώρησε από κοινού με 
γιατρούς της περιοχής στην ίδρυση της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. Έδρα της νέας εταιρείας είναι ο Δήμος Πατρέων και κύριος σκοπός 
της η λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής στην Πάτρα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας 
εταιρείας ορίσθηκε σε € 960 και η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. σε αυτό ανέρχεται σε 50,0 % (25,0 % για 
τον Όμιλο).  
 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, EUROMEDICA A.E. την 19/2/2009 προχώρησε στην εξαγορά 
του 49,0 % των μετοχών της εταιρείας Δ.Σ.ΣΙΟΒΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία, η οποία φέρει το διακριτικό τίτλο 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε., έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος 
Γρεβενών, Νομού Γρεβενών) όπου λειτουργεί ακινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Το τίμημα για το 
49,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε € 175 και θα καταβληθεί 
σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο του 2009 ενώ το υπόλοιπο 51,0 % ανήκει στον ιατρό ακτινολόγο 
Δημήτριο Σιόβα. 
 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, EUROMEDICA A.E. την 10/3/2009 συμμετείχε στην ίδρυση 
της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σκοπός της 
νέας εταιρείας είναι η παροχή κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ αρχήν στον νομό 
Θεσσαλονίκης και στους γύρω νομούς. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε 
€ 150 και η συμμετοχή της μητρικής εταιρείας σε αυτό ανέρχεται σε 51,0 %, ενώ στο 
υπόλοιπο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
παροχής κατ΄οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών.  
 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA A.E. την 18/2/2009 προέβη στην εξαγορά 
ποσοστού 60,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
Α.Ε. σε συνέχεια της από 18/12/2008 σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας.  
 
 
43.2 Σύναψη νέων ομολογιακών δανείων 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, EUROMEDICA A.E. την 5/3/2009 προέβη στην έκδοση 
ομολογιακού δανείου ποσού € 30.000 με πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο 
ομολογιούχων την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το επιτόκιο δανεισμού ορίσθηκε σε 
Euribor πλέον περιθωρίου και η ημερομηνία λήξης του δανείου την 5/3/2017 . 
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού 
της 31ής Δεκεμβρίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος      Η Οικονομική  

Διευθύντρια   Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 

       
       
       
       
       

Απόστολος Τερζόπουλος  Ιορδάνης Μπλέτσος  Ελένη Τακούδα  Φώτης Βασιλόπουλος 
Α.Δ.Τ.  Σ 636315/98  Α.Δ.Τ. Χ 756656/03  Α.Δ.Τ. Τ 831431/00  Α.Δ.Τ. T  220665/99 

      ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 47330 
Α´ ΤΑΞΗΣ  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 

Η EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατέστησε 

διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008, κατ’ εφαρμογή της 

νομοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό της 

τόπο (www.euromedica.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 23/12/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 23/12/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007 19/12/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΔΙΤ 03/12/2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9Μ 2008 28/11/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗ 26/11/2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9Μ 2008 26/11/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 18/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 10/11/2008
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, EUROMEDICA 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

06/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 24/10/2008

ΝΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ 07/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 02/10/2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ 30/09/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/09/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/09/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ “EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε.” - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18/09/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ “EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε.” 17/09/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 16/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 08/09/2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 01/09/2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 28/08/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/08/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΠΧΠ 7 03/07/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/07/2008

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 26/06/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 20/06/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/06/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 04/06/2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 03/06/2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 30/05/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 26/05/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 51% ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ IKEDA ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 20/05/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 19/05/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 19/05/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 14/05/2008
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ» 12/05/2008

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2007 12/05/2008

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/05/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/05/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 05/05/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 02/05/2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 18/04/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ 16/04/2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 15/04/2008

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 15/04/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ "ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 09/04/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 08/04/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ "ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 07/04/2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2007 31/3/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 28/3/2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2008 27/3/2008
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 24/3/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 24/3/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 17/3/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ EUROMEDICA ΑΕ 13/3/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12/3/2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ EUROMEDICA 11/3/2008

ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 5/3/2008

ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 29/2/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 25/2/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13/2/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 4/2/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ EUROMEDICA ΑΕ 31/1/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε." 28/1/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24/1/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 15/1/2008

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 4/1/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 Ν. 3556/2007 2/1/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση 

Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.euromedica.gr). 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που ενσωματώνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.euromedica.gr). 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008 - 31/12/2008 

Σύμφωνα με την απόφαση 33/24-11-2005 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 

289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και με την απόφαση 

2/396/31.08.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι από την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (ποσό σε ευρώ) € 60.000.000, με 

καταβολή μετρητών και μερικής κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 

μετόχων και την έκδοση 7.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας      

€ 1,55 έκαστη, με βάση την από 30/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της EUROMEDICA AE και κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 441/23-8-2007 

Απόφασης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του Ενημερωτικού 

Δελτίου, αντλήθηκαν κεφάλαια τα οποία πιστοποιήθηκαν με την από 8B 22/08/2007 απόφαση 

του Δ.Σ. της εταιρείας: Συνολικά (ποσό σε ευρώ) € 60.000.000 μείον δαπάνες έκδοσης (ποσό 

σε ευρώ) € 4.080.000, καθαρό ποσό προς διάθεση (ποσό σε ευρώ) € 55.920.000.  

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι την 31.12.2008 έχει ως ακολούθως (ποσά 

εκφρασμένα σε ευρώ): 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 22/08/2007 

EΩΣ 31/12/2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΈΩΣ 

31.12.2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 

1/1/2008 EΩΣ 31/12/2008

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΈΩΣ 31.12.2008 

Α 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(Μέσω διεύρυνσης  κεφαλαίου  κίνησης ) - Συμμετοχές / 
Εξαγορές /Συγχωνεύσεις 

40.920.000,00 
 

32.096.948,96 
 
 

8.823.051,04 
 
 

8.823.051,04 
 0,00 

 Α1. ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  32.096.948,96 
 

8.823.051,04 
 
 

8.823.051,04 
 0,00 

 ΕΞΑΓΟΡΑ του 41% ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗ KAI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  87.942,18    

 
ΕΞΑΓΟΡΑ του 45% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 267.260,00  330.000,00  

 
ΕΞΑΓΟΡΑ του 49% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 210.100,00  206.400,00  

 ΕΞΑΓΟΡΑ του 21% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  355.000,00  170.000,00  

 ΕΞΑΓΟΡΑ του 49% ΤΗΣ ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  6.522.940,00  

 1.581.810,00  

 ΕΞΑΓΟΡΑ του 49% της ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  214.200,00    

 ΕΞΑΓΟΡΑ του  49%ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  700.000,00    
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 22/08/2007 

EΩΣ 31/12/2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΈΩΣ 

31.12.2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 

1/1/2008 EΩΣ 31/12/2008

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΈΩΣ 31.12.2008 

 ΕΞΑΓΟΡΑ του 35% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΛΕΣΒΟΣ)  145.000,00  341.000,00  

 
ΕΞΑΓΟΡΑ του 50% ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

 
 

2.251.100,00  
 

 
 
 

  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ του 5% ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ -ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 
 

3.060.920,00 
   

 ΕΞΑΓΟΡΑ του 34% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ MENTINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε  61.200,00  102.000,00  

 ΑΓΟΡΑ ΜΤΧ  ΙΑΣΩ  ΑΕ  9.856.870,54    

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΡΩΓΗ 

 
 
 

3.999.959,82 
   

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 

 
 

 
1.015.000,00    

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ   

195.000,00    
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 22/08/2007 

EΩΣ 31/12/2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΈΩΣ 

31.12.2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 

1/1/2008 EΩΣ 31/12/2008

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΈΩΣ 31.12.2008 

 ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε  3.154.456,42  6.091.841,04  

Β ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 15.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 

 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ EUROMEDICA AE  10.500.000,00  4.500.000,00  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( Α + Β)  42.596.948,96 
  13.323.051,04  

Γ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   13.323.051,04  0,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.920.000,00 42.596.948,96 
 13.323.051,04 13.323.051,04 0,00 

 

H ανωτέρω διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων είναι και η οριστική.  

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009 

 

Απόστολος Τερζόπουλος Ιορδάνης Μπλέτσος Ελένη Τακούδα Φώτης Βασιλόπουλος 

    

Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ/νων Σύμβουλος Η Οικονομική Διευθύντρια Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων 

Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  

"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 

 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της "EUROMEDICA 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (η "Εταιρεία"), διενεργήσαμε τις 

κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το 

κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 

της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της 

Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που 

διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη 

σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το 

Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε "Αναθέσεις Εκτέλεσης 

Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση". Ευθύνη 

μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας 

γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.  

Διαδικασίες: 

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη "Έκθεση 

Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή 

Μετρητών", με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της 

Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα 

αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, 

καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

Ευρήματα: 

α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη 

"Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με 

Καταβολή Μετρητών", προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική 

περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που 

προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα 

αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των 

αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 
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Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν 

εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν 

είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση 

ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα θέματα, πέραν των 

αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ 

τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού 

περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 

οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 1/1/2008-31/12/2008 για τις 

οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2009. 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Βρασίδας  Σπ. Δαμηλάκος 

        Α.Μ. ΣΟΕΛ  22791 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2190, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΛΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




