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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

 

 
∆ηλώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη χρήση 
1/1/2009-31/12/2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 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 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 
 
∆ηλώνεται 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, 26 Μαρτίου 2010 

 
 
 

Απόστολος Τερζόπουλος ∆ηµοσθένης Μηλιάρας Ιορδάνης Μπλέτσος 

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

Πρόεδρος του ∆.Σ. Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ∆/νων Σύµβουλος 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για τη χρήση του 2009 (1/1/2009-31/12/2009). 
 
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 την κλειόµενη 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 και κατά την κλειόµενη χρήση, στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται και στα 
συνηµµένα οικονοµικά αποτελέσµατα (τα ποσά που παρατίθενται είναι σε χιλιάδες ευρώ). 
 
Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση, 
ανήλθε σε € 254.246 (2008: € 228.762) για τον Όµιλο και σε € 168.340 (2008: € 159.403) για 
την Εταιρεία, εµφανίζοντας αύξηση 11,1 % και 5,6 % αντίστοιχα σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. 
 
Η ανωτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας σε σχέση µε αυτόν της 
προηγούµενης χρήσεως 2008, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών των 
υποκαταστηµάτων-κλινικών Κυανούς Σταυρός, Κεντρική Κλινική και Γενική Κλινική στη 
Θεσσαλονίκη καθώς και Αθήναιον στην Αθήνα και αφετέρου στη συνεισφορά ορισµένων 
∆ιαγνωστικών κέντρων - υποκαταστηµάτων του νοµού Αττικής (∆ιαγνωστικό Εγκέφαλος, 
∆ιαγνωστικό Συντάγµατος, ∆ιαγνωστικό Ελληνικού και ∆ιαγνωστικό Περιστερίου). 
  
Σε επίπεδο Οµίλου η αύξηση οφείλεται κυρίως στα εξής: 
α) στην ενσωµάτωση για πρώτη φορά στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 
θυγατρικής εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ), β) στην ενσωµάτωση 
των ετήσιων αποτελεσµάτων των θυγατρικών εταιρειών ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ σε σχέση µε τις 
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ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσεως στις οποίες 
περιλήφθηκαν τα αποτελέσµατα περιορισµένου αριθµού µηνών, καθώς και γ) στην αύξηση 
του κύκλου εργασιών των εξής θυγατρικών εταιρειών: 1) Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., 2) ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., 
3) EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 4) 
IKEDA Sh p.k., 5) ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και 6) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Α.Ε. 
 
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 σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 47.198 (2008: € 38.604) 
παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση ύψους 22,0 % σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της 
προηγούµενης χρήσεως. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 21.139                          
(2008: € 20.411) σηµειώνοντας αύξηση ύψους 3,6 % σε σχέση µε αντίστοιχα µεγέθη της 
προηγουµένης χρήσεως. Η αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιηµένο επίπεδο οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στη βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου και 
επιπρόσθετα στα αποτελέσµατα των νέων θυγατρικών εταιρειών, τα οποία ενσωµατώθηκαν 
στον Όµιλο για πρώτη φορά εντός της χρήσεως του 2009. 
 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων  
Κατά την κλειόµενη χρήση ο Όµιλος πραγµατοποίησε ζηµιές προ φόρων ποσού € (13.370), 
µειωµένες κατά 9,0% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οποία οι ζηµιές προ 
φόρων ανήλθαν σε € (14.698). Η  Εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιές προ φόρων ποσού                   
€ (26.688), αυξηµένες κατά 2,6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οποία οι 
ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε € (26.022). Η µείωση των ζηµιών προ φόρων στον Όµιλο 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στην µείωση του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους ως αποτέλεσµα της µείωσης των επιτοκίων χρηµατοδότησης 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Κύρια αιτία εµφανίσεως ζηµιογόνων ενοποιηµένων 
αποτελεσµάτων προ φόρων κατά την κλειόµενη χρήση, όπως και κατά την προηγούµενη, 
αποτέλεσε η πραγµατοποίηση υψηλών αρνητικών επενδυτικών αποτελεσµάτων € (22.748)                         
(2008: € (20.528)), τα οποία προήλθαν κυρίως από την αναγνώριση στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων ζηµιών από πώληση και αποµείωση της αξίας διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ποσού € (3.619) και € (20.575) αντίστοιχα. Κύρια 
αιτία εµφανίσεως ζηµιογόνων εταιρικών αποτελεσµάτων προ φόρων κατά την κλειόµενη 
χρήση, όπως και κατά την προηγούµενη, αποτέλεσε η πραγµατοποίηση υψηλών αρνητικών 
επενδυτικών αποτελεσµάτων € (22.254) (2008: € (20.788)), τα οποία προήλθαν κυρίως από 
την αναγνώριση στην κατάσταση συνολικών εσόδων ζηµιών από πώληση και αποµείωση 
της αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ποσού                       
€ (4.090) και € (20.375) αντίστοιχα. 
 
Συντελεστής µόχλευσης 
Ο συντελεστής µόχλευσης του Οµίλου βελτιώθηκε ελαφρώς κατά τη λήξη της τρέχουσας 
χρήσεως σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2008. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το 
καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο 
συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα 
δάνεια, όπως αυτά εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης) µείον τα χρηµατικά 
διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης πλέον του καθαρού χρέους. Πιο συγκεκριµένα: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Σύνολο δανείων (Σηµείωση 34) 371.999 
 

341.578 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµείωση 29) (31.275) 

 
(36.500) 

Καθαρό χρέος 340.724  305.079 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 247.089  204.180 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου 587.813 

 
509.259 

Συντελεστής µόχλευσης 57,96% 
 

59,91% 
 
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 € 35.645, τα οποία διατέθηκαν για τη 
χρηµατοδότηση του εν εξελίξει εκτεταµένου επενδυτικού πλάνου του Οµίλου και (β) στην 
επανεκτίµηση των ιδιόκτητων ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδυτικών ακινήτων στις 
εύλογες αξίες τους αποτίµηση, η οποία ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου κατά το 
καθαρό ποσό των € 45.305 (ύστερα από την αναβαλλόµενη φορολογία). 
 
 
Β. Σηµαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   την κλειόµενη οικονοµική 
χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
 
Αποτίµηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σε εύλογες αξίες     
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, εντός των πλαισίων των υιοθετηµένων λογιστικών πολιτικών, 
ανέθεσε σε αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων την αποτίµηση-
επανεκτίµηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Οµίλου κατά την 31/12/2009 στην 
εύλογη αξία αυτής. Η υπεραξία των ενσώµατων παγίων που προέκυψε ανήλθε για τον Όµιλο 
και την Εταιρεία στο ποσό των € 56.632 και € 13.113 αντίστοιχα, µε συνέπεια την αύξηση 
των λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το 
ποσό των € 45.305 (εκ των οποίων ποσό € 15.430 αντιστοιχούσε σε µετόχους της 
µειοψηφίας) και € 10.491 αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης 
φορολογικής υποχρέωσης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 11.326 και € 2.623 
αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την αποτίµηση µεµονωµένων ακινήτων του Οµίλου και της 
Εταιρείας προέκυψε υποαξία ποσού € (4.314) και € (2.163) αντίστοιχα, η οποία 
αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα". 
Κατά συνέπεια το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της 
Εταιρείας προσαυξήθηκε κατά το ποσό € 52.317 και € 10.951 αντίστοιχα. Τέλος, στα πλαίσια 
της ανωτέρω επανεκτίµησης το αποτέλεσµα από την µεταβολή της εύλογης αξίας των 
επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου, το οποίο καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων της κλειόµενης χρήσεως, ανήλθε σε € 90.  
 
Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως  
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου ενσωµατώθηκαν εννέα (9) νέες θυγατρικές και δύο (2) συγγενείς εταιρείες. Από τις εν 
λόγω θυγατρικές, οι τρεις (3) προήλθαν από εξαγορά συµµετοχικού ποσοστού και έξι (6) από 
σύσταση. Όσον αφορά τις συγγενείς εταιρείες, µία προήλθε από εξαγορά ποσοστού και µία 
από σύσταση. Κατά το ίδιο διάστηµα σηµειώθηκε µεταβολή ποσοστού σε δεκαεννέα (19) 
θυγατρικές εταιρείες της µητρικής εταιρείας. Οι ανωτέρω µεταβολές αναλύονται ως 
ακολούθως:   
 
Εξαγορές νέων θυγατρικών εταιρειών  
1) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 18/2/2009 προέβη στην 
εξαγορά ποσοστού 60,0 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία 
λειτουργεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης ανοικτής νοσηλείας στην πόλη της 
Λάρισας από το Μάρτιο του 2007 σε χώρο 930 τ.µ. Το τίµηµα για το 60,0 % της εταιρείας 
ανήλθε σε € 2.100 και θα καταβληθεί σταδιακά, µέχρι τον Ιούνιο του 2010 ενώ το υπόλοιπο 
40,0 % ανήκει σε καταξιωµένους ιατρούς. 
  
2) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 19/2/2009 προχώρησε στην 
εξαγορά του 49,0 % των µετοχών της εταιρείας ∆.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (∆ήµος Γρεβενών) 
όπου λειτουργεί ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Το τίµηµα για το 49,0 % του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ανήλθε σε ποσό € 350 ενώ το υπόλοιπο 51,0 % ανήκει στον ιατρό 
ακτινολόγο ∆ηµήτριο Σιόβα. 
 
3) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 20/8/2009 προέβη στην 
εξαγορά ποσοστού 47,0 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΛΦΑ 
ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε, µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Το τίµηµα για το 47,0 % της εταιρείας ανήλθε αρχικώς 
σε € 2.000 και θα διαµορφωθεί οριστικά κατά την πλήρωση των όρων του σχετικού 
συµφωνητικού κατά το δεύτερο εξάµηνο της χρήσεως 2010. Η Εταιρεία λειτουργεί µονάδα 
χρόνιας αιµοκάθαρσης δυναµικότητας 30 κλινών στην περιοχή των Σερρών. 
 
Συστάσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 
1) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - 
ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη των Τρικάλων, την 22/1/2009 προχώρησε, από 
κοινού µε γιατρό - ακτινολόγο της περιοχής, στην ίδρυση της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
Έδρα της νέας εταιρείας είναι ο ∆ήµος Τρικκαίων και κύριος σκοπός της η λειτουργία 
ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου στην πόλη των Τρικάλων. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της 
νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 300 και η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA – ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. σε αυτό ανέρχεται σε 49,0 % 
(23,0 % για τον Όµιλο), µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της.  
 
2) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 6/2/2009, από κοινού 
µε τη µητρική της εταιρεία AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προχώρησε στη 
σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA GULF ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής 
ανέρχεται σε € 150 και διαιρείται σε 15.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε 
ευρώ) € 10,00 εκάστη. Η συµµετοχή της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA 
GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι 99,8 %, ενώ το υπόλοιπο 0,2 % κατέχεται 
από την ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται κυρίως στη 
συµµετοχή σε ιατρικά σχήµατα και κέντρα υγείας στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και 
γενικότερα στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. 
 
3) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 11/2/2009 συµµετείχε στη σύσταση νέας 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε έδρα τον ∆ήµο Πυλαίας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Το αρχικό µετοχικό 
κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε    € 150 και διαιρείται σε 15.000 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ)  € 10,00 εκάστη. Η συµµετοχή της Εταιρείας στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι 
51,0 %, ενώ στο υπόλοιπο 49,0 % συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, επιχειρηµατίες που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών.  
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4) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας, την 20/2/2009 προχώρησε στην, από κοινού 
µε γιατρούς της περιοχής, ίδρυση της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.. Η έδρα της νέας εταιρείας ορίσθηκε στον ∆ήµο Πατρέων και ο κύριος σκοπός 
της είναι η λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής στην Πάτρα. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της 
νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 960 και η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. σε αυτό ανερχόταν κατά τη σύσταση σε 
50,0 % µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της. Εντός της κλειόµενης χρήσεως ολοκληρώθηκε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της έµµεσης θυγατρικής Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 
Α.Ε. µε την καταβολή συνολικού ποσού € 1.014. Στην εν λόγω αύξηση η θυγατρική εταιρεία 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. συµµετείχε µε ποσοστό 51,3 % 
µε συνέπεια το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της πρώτης να διαµορφωθεί 
κατά την 31/12/2009 σε 50,7 %. 
 
5) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου  EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 1/7/2009, από κοινού 
µε τη θυγατρική της εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΕΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχώρησε στη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας µε 
την επωνυµία EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.. Το 
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας ανέρχεται σε € 60 και 
διαιρείται σε 6.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη. 
Η συµµετοχή της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. είναι 99,0 %, ενώ το υπόλοιπο 1,0 % κατέχεται από 
την θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΕΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι κυρίως η παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης στον τοµέα των ιατρικών εξετάσεων και διαγνωστικών 
υπηρεσιών υγείας. 
 
6) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 7/7/2009 προέβη από κοινού µε συνεργαζόµενους 
ιατρούς στη σύσταση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ- 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης. Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο αριθµεί 44.000 µετοχές 
και ανέρχεται σε € 132, η EUROMEDICA A.E. συµµετέχει µε ποσοστό 50,0 % µε παράλληλη 
ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Σκοπός της 
νεοσύστατης θυγατρικής εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία κέντρου αποθεραπείας και 
αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Κατά την 
21/12/2009 η µητρική εταιρεία του Οµίλου προέβη στην πώληση 11.880 µετοχών, ήτοι 
ποσοστό 27,0 % του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας έναντι ποσού € 36. 
Συνεπεία της ανωτέρω πώλησης το ποσοστό συµµετοχής της EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στο 
µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. κατά την 31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 23,0 % χωρίς να επέλθει 
απώλεια του ελέγχου διοίκησης των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων. 
 
Εξαγορές νέων συγγενών εταιρειών  
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 29/6/2009 προέβη στην 
εξαγορά ποσοστού 28,5 % των µετοχών της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε., η οποία λειτουργεί την κλινική µε την επωνυµία ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ στην πόλη της 
Λάρισας. Το τίµηµα της εν λόγω εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των € 621. Η κλινική στεγάζεται 
σε αυτόνοµο κτίριο 2.500 τ.µ. και διαθέτει µαιευτικό, γυναικολογικό, νεογνολογικό, 
χειρουργικό και γυναικολογικό τµήµα. Εντός της τρέχουσας χρήσεως ολοκληρώθηκε η 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. µε 
παραίτηση των παλαιών µετόχων και κάλυψη της ανωτέρω αύξησης ποσού € 15 και ποσού 
υπέρ το άρτιο ποσού € 185 εξ ολοκλήρου από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου 
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EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ., µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της τελευταίας κατά την 
31/12/2009 να διαµορφωθεί από 28,5 % σε 35,0 %. Το υπόλοιπο 65,0 % του µετοχικού 
κεφαλαίου ανήκει σε ιατρούς µαιευτήρες – γυναικολόγους της Λάρισας. 
 
Συστάσεις νέων συγγενών εταιρειών 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 26/1/2009 συµµετείχε στην ίδρυση της εταιρείας 
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 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 %. 
 
Μεταβολές ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
1) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε την από 29/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 
19.000. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε εξολοκλήρου από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου και 
εγκρίθηκε βάσει µε την υπ’ αριθµ. 858/16.1.2009 απόφασης της Νοµαρχίας Αθηνών.  
 
2) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 3/2/2009 προέβη στην 
απόκτηση επιπλέον 6,5 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ .Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού € 87 
το οποίο καταβλήθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως. Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω 
εξαγοράς, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία 
κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 39,0 %. 
 
3) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 9/2/2009 προέβη στην 
απόκτηση του επιπλέον 50,0 % των µετοχών της εταιρείας EUROHOSPITAL 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α.Ε., η οποία έως και 
την 31/12/2008 ενσωµατώνονταν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι συνολικού 
ποσού € 30. Κατά την 19/3/2009 δηµοσιεύθηκε η αλλαγή επωνυµίας και σκοπού της, σε 
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε κύρια δραστηριότητα την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. Συνεπεία της εν λόγω εξαγοράς, η ανωτέρω εταιρεία 
ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης. Κατά την 3/4/2009 η µητρική εταιρεία πώλησε το 51,0 % των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., µε παράλληλη 
διακράτηση της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Κατά την 
11/12/2009 η µητρική εταιρεία προέβη στην αγορά ποσοστού 31,0 % του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας έναντι ποσού € 19 µε συνέπεια το  ποσοστό συµµετοχής 
της κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 80,0 %. 

 
4) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου  ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Ε. κατά την 15/6/2009 προέβη στην απόκτηση επιπλέον 30,0 % των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι συνολικού ποσού € 1.200. Συνεπεία της 
ανωτέρω εξαγοράς σε συνδυασµό µε την απόκτηση επιπλέον 50,0 % των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. από την 
µητρική εταιρεία, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην θυγατρική εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
διαµορφώθηκε σε 100,0%.  
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5) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 30/6/2009 προέβη στην 
απόκτηση επιπλέον 50,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού € 7.300, µε αποτέλεσµα να 
καταστεί µοναδικός µέτοχος αυτής.  
 
6) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Α.Ε. εντός της τρέχουσας χρήσεως πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά € 
900 η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA 
A.E.Π.Ι.Υ. µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στην εν λόγω 
θυγατρική κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 99,6 %. 

 
7) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚO ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. την 31/8/2009 προέβη στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 10,0 
% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. EUROMEDICA – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Το τίµηµα για την εξαγορά του ανωτέρου 
ποσοστού ανήλθε σε € 300 και θα καταβληθεί σταδιακά έως τον Απρίλιο 2010. Συνεπεία της 
ανωτέρω εξαγοράς το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην ανωτέρω θυγατρική εταιρεία 
κατά την 31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 41,0 %.  

 
8) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
εντός του δευτέρου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως προέβη στην ολοκλήρωση της 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της 10/11/2008 και στην οποία συµµετείχε η µητρική εταιρεία µε ποσοστό 11,0 % 
καταβάλλοντας € 50. Εντός του τετάρτου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως ολοκληρώθηκε η 
µε την από 26/6/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασισθείσα αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά ποσό € 872. Η µητρική εταιρεία 
συµµετείχε στην λόγω αύξηση κατά 51,1 % µε συνεπεία το ποσοστό συµµετοχής της 
µητρικής εταιρείας στην εν λόγω θυγατρική κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 62,3 % . 
 
9) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. εντός της κλειόµενης χρήσεως 
προέβη στην απόκτηση επιπλέον 2,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού € 29. 
Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω εξαγοράς, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στην 
εν λόγω θυγατρική κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 47,0 %. 

 

10) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
µε την από 17/9/2009 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της, αποφάσισε α) την εισφορά στην εταιρεία και απορρόφηση από αυτή του κλάδου 
εκµετάλλευσης πυρηνικού ιατρείου που αποσπάται από την ατοµική επιχείρηση 
"ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. ε’ του Ν.2166/93 
και β) κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερόµενου και απορροφώµενου κλάδου 
της προαναφερθείσας ατοµικής επιχειρήσεως, ποσού € 65 και περαιτέρω αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου κατά € 146 από κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών της θυγατρικής 
εταιρείας. Συνεπεία των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. αυξήθηκε κατά ποσό € 211 µε την έκδοση 7.178 νέων 
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 29,35 εκάστη, εκ των οποίων 
2.531 µετοχές ανελήφθησαν από την EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ µε αποτέλεσµα το ποσοστό 
συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2009 να 
διαµορφωθεί σε 40,0 %.  
 
11) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε την από 28/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
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των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου η οποία 
ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης περιόδου. Στην ανωτέρω αύξηση συµµετείχε: α) η 
µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε την εισφορά τριών ιδιόκτητων όµορων οικοπέδων συνολικής εύλογης αξίας 
€ 11.642 και µε την καταβολή µετρητών € 182, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της 
στην εν λόγω θυγατρική να διαµορφωθεί σε 82,8 % και β) η θυγατρική εταιρεία  του Οµίλου 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 
µε την εισφορά µέρους ενός ιδιόκτητου οικοπέδου εύλογης αξίας € 387, µε αποτέλεσµα την 
συµµετοχή της κατά 2,3 % στο µετοχικό κεφάλαιο. Κατά την από 17/6/2009 Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποφασίσθηκε η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 2.000. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε 
εντός της κλειόµενης χρήσεως χωρίς συµµετοχή της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA 
A.E.Π.Ι.Υ., µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω 
θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 71,8 %.      
 
12) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 
µε την από 25/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 34.160 µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας (ποσό σε ευρώ) € 3,00, σε τιµή διάθεσης (ποσό σε ευρώ) €30,00. Πιο συγκεκριµένα 
σηµειώθηκε αύξηση του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 102 καθώς και 
αύξηση της καταβληµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό € 922. Η 
εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου 
από την µητρική εταιρεία µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στη θυγατρική εταιρεία 
κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 87,1 %. 
 
13) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA  ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. µε την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 
2.500. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως και η συµµετοχή της 
µητρικής εταιρείας σε αυτή ανήλθε σε 37,8 %, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της 
στη θυγατρική εταιρεία κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 47,8 %. 

 
14) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΣΟΥ Α.Ε. µε την από 
10/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 1.653. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός 
της κλειόµενης χρήσεως και η συµµετοχή της µητρικής εταιρείας σε αυτή ανήλθε σε 85,1 %, 
µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στη θυγατρική εταιρεία κατά την 31/12/2009 να 
διαµορφωθεί σε 59,8 %. 

 
15) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. κατά την 3/2/2009 προέβη στην πώληση 1.200 µετοχών της θυγατρικής 
εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού € 39. Εντός του τετάρτου τριµήνου 
της χρήσεως 2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε, 
όπως αυτή είχε αποφασισθεί µε την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της. Η εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού € 355 
καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.. Συνεπεία των ανωτέρω, το ποσοστό συµµετοχής της 
τελευταίας στην επίσης θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. κατά την 31/12/2009 
διαµορφώθηκε σε 91,8 %. 
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16) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συµµετείχε µε ποσοστό 87,6 % στην αύξηση µετοχικού 
της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου EUROMEDICA AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ .Α.Ε.. όπως αυτή αποφασίσθηκε κατά την από 30/6/2009 Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της τελευταίας, καταβάλλοντας ποσό € 1.253. Συνεπεία 
των ανωτέρω, το ποσοστό συµµετοχής της ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο µετοχικό κεφάλαιο της 
EUROMEDICA AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. κατά την 
31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 78,8%. 
 
17) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 14/10/2009 προέβη 
στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής της, ποσοστού 49,0 %, στο µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, έναντι συνολικού ποσού € 270.  
 
18) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
µε την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 160 µε την 
κεφαλαιοποίηση µερισµάτων και κατά ποσό € 274 µε την καταβολή µετρητών. Η ανωτέρω 
αύξηση ολοκληρώθηκε εντός του τετάρτου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως και η µητρική 
εταιρεία του Οµίλου συµµετείχε µε 67,0 % µέσω της κεφαλαιοποίησης µερισµάτων ποσού € 
84 και καταβολής µετρητών ποσού € 207. Συνεπεία των ανωτέρω το ποσοστό συµµετοχής 
της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. κατά την 31/12/2009 διαµορφώθηκε 
σε 49,3 %. 
 
19) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. µε την 
από 1/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 520. Η εν λόγω αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου εξαµήνου της χρήσεως 2009 και η θυγατρική 
εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ συµµετείχε κατά το ποσοστό της (85,0%) στην ανωτέρω αύξηση διαθέτοντας το 
ποσό των € 442. Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε αποφασίσθηκε η αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 51 µε την κεφαλαιοποίηση µερισµάτων και κατά ποσό 
€ 384 µε την καταβολή µετρητών. Στην ανωτέρω αύξηση η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συµµετείχε µε 93,8 
% µέσω της κεφαλαιοποίησης µερισµάτων ποσού € 43 και καταβολής µετρητών ποσού                  
€ 365. Συνεπεία των ανωτέρω το ποσοστό συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην επίσης 
θυγατρική εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 
την 31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 87,5 %. 
 
Μεταβολές κόστους κτήσεως συµµετοχών σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες 
1) Κατά την 24/12/2009 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA  ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. µε έδρα την Θεσσαλονίκη προέβη 
σε εξαγορά 3,4 % του µετοχικού κεφαλαίου της EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.έναντι ποσού € 100, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής 
του Οµίλου κατά την 31/12/2009 σε αυτήν να ανέρχεται σε 51,8 %. 

 
Μετασχηµατισµοί συµµετοχικού ενδιαφέροντος εταιρειών 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου και οι κατά 100,0 % θυγατρικές εταιρείες του ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α.Ε., βάσει των από 19/11/2009 αποφάσεων 
των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων αποφάσισαν  τη συγχώνευση των δύο θυγατρικών 
εταιρειών δι' απορροφήσεώς τους από τη µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E., σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.2166/93 και ορίστηκε ως 
ισολογισµός µετασχηµατισµού ο ισολογισµός της 31/12/2009. Οι σχετικές διαδικασίες 
αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός της χρήσεως 2010.   
 
∆εσµευτικές συµφωνίες για την απόκτηση νέων συµµετοχών 
1) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου προέβη σε δεσµευτική συµφωνία εξαγοράς του 49,0 % των 
µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ Ι.Α.Ε. που 
λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο στο νησί της Λήµνου, έναντι συνολικού ποσού € 680. Η 
εν λόγω εταιρεία προ της εξαγοράς, θα απορροφήσει το µοναδικό ακτινολογικό εργαστήριο 
που λειτουργεί στο νησί της Λήµνου ώστε να δηµιουργηθεί ένα πολυδύναµο καθετοποιηµένο 
ιατρικό κέντρο, µε συµµετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, µε τα εξής τµήµατα: 
µικροβιολογικό, κλασσικό ακτινολογικό, αξονικό τοµογράφο, µαστογράφο, υπέρηχο, triplex 
και οστεοπόρωσης. Το νέο διαγνωστικό κέντρο θα αναβαθµίσει τις υπηρεσίες παροχής 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας προς τους κατοίκους της Λήµνου.  

 
2) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου προέβη σε δεσµευτική συµφωνία εξαγοράς του 70,0 % των 
µετοχών της ανώνυµης εταιρείας που θα προέλθει από τη µετατροπή της εταιρείας µε την 
επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έναντι συνολικού 
ποσού € 2.600. Το υπόλοιπο 30,0% θα ανήκει στον ιδρυτή προγεννητιστή ιατρό. Η υπό 
εξαγορά εταιρεία λειτουργεί εξειδικευµένο κέντρο ιατρικής εµβρύου και προγεννητικού 
ελέγχου. Η ΕUROMEDICA A.E. µε αφετηρία την επικείµενη συµµετοχή της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα του 
προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής εµβρύου. 
 
 
Μεταβολές στον τραπεζικό δανεισµό 
Κατά το πρώτο εξάµηνο της κλειόµενης χρήσεως η µητρική εταιρεία προέβη στην έκδοση 
οµολογιακού δανείου ποσού € 30.000 µε πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο 
οµολογιούχων την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και σκοπό την αναχρηµατοδότηση 
υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού καθώς και τη χρηµατοδότηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου. Το επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε σε 
κυµαινόµενο Euribor πλέον περιθωρίου. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε οκτώ έτη, η δε 
αποπληρωµή αυτού θα γίνει σε δεκαπέντε εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Σηµειώνεται ότι εκ 
του συνολικού ποσού του οµολογιακού δανείου € 30.000, ποσό € 15.000 είχε προκαταβληθεί 
στην Εταιρεία κατά το τέταρτο τρίµηνο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσεως. 
 
Κατά το πρώτο και τέταρτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσεως σηµειώθηκε αποπληρωµή 
ποσού € 10.000 και € 13.890 αντίστοιχα του οµολογιακού δανείου µε πληρεξούσιο 
καταβολών την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ µε αποτέλεσµα το ύψος του χρεολυσίου κατά την 
31/12/2009 να διαµορφωθεί σε € 66.610. 
 
Κατά το τέταρτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσεως η Εταιρεία προέβη σε σύναψη σύµβασης 
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων µε αναγωγή µε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έναντι 
χορήγησης µε ανώτατο όριο χρηµατοδότησης ποσού € 15.000. 
 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. κατά το δεύτερο τρίµηνο της κλειόµενης 
χρήσεως προέβη στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 5.000 µε 
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πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο οµολογιούχων την EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α.Ε. Το επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε σε Euribor πλέον περιθωρίου, ενώ η διάρκεια του 
δανείου ορίσθηκε σε δέκα έτη.  
 
Επιπλέον, η µητρική εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. βρίσκεται σε διαδικασία 
αναχρηµατοδότησης µέρους του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της, συνολικού 
ύψους € 230.000, η οποία αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαµήνου της 
χρήσεως 2010. Η εν λόγω αναχρηµατοδότηση εκτιµάται ότι δεν  θα µεταβάλλει ουσιωδώς το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος της µητρικής. 
 
  
Περάτωση φορολογικών ελέγχων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 
Κατά την κλειόµενη χρήση ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 
2006, 2007 και 2008 για την Εταιρεία και καταλογίσθηκε συνολική επιβάρυνση ποσού € 756, 
η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ήδη σχηµατισθείσα σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, € 1.400, µε συνέπεια την ωφέλεια των αποτελεσµάτων της κλειόµενης 
χρήσεως κατά το ποσό της πλεονάζουσας σχηµατισθείσας προβλέψεως € 644. Επιπλέον, 
κατά την κλειόµενη χρήση ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος ανέλεγκτων 
φορολογικά χρήσεων των θυγατρικών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. (2007-2008), ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (2000-
2006), ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2007-2008),ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε (2000-
2006), Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
Ι.Α.Ε. (2003-2006), ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. (2004-2005), ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. (2002-
2006), ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2005-2006), 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2003-2006), 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. (έως 30/6/2006) και ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. (έως 
και 2006) από τον οποίο προέκυψε συνολική επιβάρυνση ποσού € 215, η οποία καλύφθηκε 
κατά το ποσό των € 189 από ήδη σχηµατισθείσα σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις µε συνέπεια την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης 
οικονοµικής χρήσεως κατά το ποσό των € 26. 
 
 
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 µέχρι την 
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 
∆εσµευτική συµφωνία εξαγοράς ποσοστού συµµετοχής σε υπό µετατροπή εταιρεία 
Κατά την 8/1/2010 η  θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας προέβη στην σύναψη 
µνηµονίου εξαγοράς του 40% των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας που θα προέλθει από τη 
µετατροπή της Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ - 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.), η οποία λειτουργεί ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην πόλη της 
Ζακύνθου. Το τίµηµα για την εξαγορά του 40% του µετοχικού κεφαλαίου της υπό µετατροπή 
εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 260. Το συγκεκριµένο εργαστήριο λειτουργεί από το 1997 και 
διαθέτει  αξονικό τοµογράφο, µαστογράφο, υπέρηχο, µέτρηση οστικής πυκνότητας και τµήµα 
κλασικής ακτινολογίας. Στο νέο εταιρικό σχήµα, εκτός από την θυγατρική εταιρεία, 
προβλέπεται να συµµετάσχουν τεχνολόγοι του εργαστηρίου µε ποσοστό 9,0 % και ιατροί 
από τα Επτάνησα και τη ∆υτική Ελλάδα µε ποσοστό 51,0 %. 
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Μείωση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε επιστροφή ιδίων 
µετοχών της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ.  
Με την από 20/1/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας 
EUROPROCUREMENT A.E. αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το 
ποσό των € 18.513, µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο" κατά ποσό € 18.400 και µέρους του λογαριασµού "Υπόλοιπο εις νέο" κατά 
ποσό € 113, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών κατά € 168,29636364 (ποσό σε 
ευρώ)  και η ταυτόχρονη µείωση του κατά το ποσό των € 19.112, µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας των µετοχών κατά € 173,74636364 (ποσό σε ευρώ). Η µείωση έγινε µε την καταβολή 
του παραπάνω ποσού στους µετόχους σε είδος και ειδικότερα µε την διανοµή προς αυτούς 
3.990.000 µετοχών της EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ.. 
 
Πώληση ∆ιαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 
Κατά την 24/2/2010 η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. προέβη στην 
πώληση του συνόλου της συµµετοχής της στην ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ήτοι 1.987.407 µετοχές, έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.093 (€ 0,55-ποσό 
σε ευρώ- ανά µετοχή). 
 
 
∆. Στοιχεία  και  εκτιµήσεις  για  την  εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και 
του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση   
Οι αρνητικές οικονοµικές συνθήκες που επικράτησαν παγκοσµίως καθώς και η δυσχερή 
θέση στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική οικονοµία κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση 
επέδρασαν σηµαντικά στην επιµήκυνση του χρόνου εισπράξεως των απαιτήσεων ως 
αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης έλλειψης ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Οι εν λόγω 
επιδράσεις και οι επιπτώσεις τους αξιολογούνται σε καθηµερινή βάση και λαµβάνονται 
σοβαρά υπόψη από την ∆ιοίκηση του Οµίλου, αλλά δεν κρίνονται ικανές να ανακόψουν την 
δυναµική επέκτασης του Οµίλου όπως διαφαίνεται από την αύξηση του κύκλου εργασιών και 
των λειτουργικών κερδών. Εξάλλου η ιδιαίτερα χαµηλή ελαστικότητα της ζήτησης  
υπηρεσιών υγείας σε συνδυασµό µε την εδραιωµένη στην συνείδηση της ελληνικής κοινής 
γνώµης της εταιρικής ονοµασίας EUROMEDICA, την εµπειρία, την τεχνογνωσία και το 
υψηλό αίσθηµα ευθύνης του ιατρικού µας προσωπικού παρέχει ισχυρά εχέγγυα ως προς 
την επίτευξη των µακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Οµίλου. 
 
Κατά το 2010 αναµένεται να συνεχιστεί η υλοποίηση της στρατηγικής της γεωγραφικής 
επέκτασης και ανάπτυξης µέσω νέων υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων. Πιο 
συγκεκριµένα τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της ∆ιοικήσεως σχετικά µε την 
επιχειρηµατική στρατηγική και επέκταση του Οµίλου για την οικονοµική χρήση 2010 έχουν 
ως ακολούθως: 
 
� Ολοκλήρωση της κατασκευής της γενικής κλινικής της θυγατρικής εταιρείας 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ στην πόλη της Κέρκυρας. Το 
έργο βρίσκεται σε προχωρηµένο κατασκευαστικό στάδιο και η ολοκλήρωση αυτού 
προβλέπεται εντός της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως. 

� Εντατικοποίηση των διαδικασιών κατασκευής του κέντρου αποκατάστασης κλειστής και 
ανοικτής Νοσηλείας, EUROMEDICA  ΑΡΩΓΗ  ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. δυναµικότητας 194 κλινών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.   
ολοκλήρωση του έργου αναµένεται  τον Ιούλιο του 2010. 
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Σχετικά µε τις προβλεπόµενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των ανωτέρω επενδύσεων της Εταιρείας και του Οµίλου, αυτές εκτιµάται ότι θα 
προέλθουν µέσω τραπεζικών πιστώσεων και ιδίων κεφαλαίων. 

 
 

Ε. ∆ραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος λόγω της φύσεως των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 
αναλαµβάνουν δεν πραγµατοποίησαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της 
κλειόµενης χρήσεως. 
 
 
ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως σηµειώθηκε έναρξη λειτουργίας δύο (2) νέων 
υποκαταστηµάτων της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στον ∆ήµο Ρέντη του 
Νοµού Αττικής και της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. στον ∆ήµο Καρδίτσας του οµώνυµου νοµού αντίστοιχα καθώς και 
τριών (3) νέων υποκαταστηµάτων της θυγατρικής εταιρείας DIAGNOSTIC CENTER IKEDA 
Sh p.k. στην επικράτεια της Αλβανίας, µε αντικείµενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.  
 
Κατά τη λήξη της χρήσεως 2009 η Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήµατα:  
 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

6. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

7. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

9. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

10. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

11. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

12. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

13. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

14. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

15. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

16. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

17. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

18. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

19. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

20. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

21. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Κατά την 31/12/2009 τρεις (3) θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διατηρούσαν 
υποκαταστήµατα τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.: 
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Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

2. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

3. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - KΑΡ∆ΙΤΣΑ ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

 
Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. 
 

Α/Α Υποκατάστηµα Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

1. ΙΚΕDA -  SUKTH ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

2. ΙΚΕDA - BARBU ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

3. ΙΚΕDA - KUCOVA ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

4. ΙΚΕDA -  PRRENJAS ∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

5. ΙΚΕDA - BILISHTI ∆ραστηριότητες 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 781.707 και 
5.796.639 αντίστοιχα ίδιες µετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,8 % και 13,3 % 
αντίστοιχα του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν έναντι συνολικού ποσού 
€ 7.288 και € 33.753 αντίστοιχα. Η χρηµατιστηριακή αξία των ιδίων µετοχών που κατέχονταν 
από την Εταιρεία και τον Όµιλο κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως ανερχόταν σε € 3.799 
και € 24.373 αντίστοιχα. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προτίθεται να αναλάβει προσεχώς τις 
κατάλληλες δράσεις ώστε να αποκατασταθεί η υπέρβαση του ορίου (10,0 %) που τίθεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Η. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων   
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιµής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου και  οι 
υιοθετούµενες πολιτικές εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση 
αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή 
συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες του Οµίλου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει 
γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν 
συγκεκριµένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων 
και µη χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
 
Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται 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 
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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 σηµαντικά και από την υιοθετούµενη στρατηγική της ∆ιοικήσεως 
που αφορά τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου 
επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου οικονοµικού οφέλους κυρίως 
µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, 
οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες 
των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των 
τιµών εκείνων των χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές 
(χρηµατιστήριο) και αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα 
την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό ορίζοντα εκάστης 
επενδύσεως. 
 
Κατά την 31/12/2009 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο 
των εταιρειών ΙΑΣΩ Α.Ε. (5.315.532 µετοχές συνολικής αξίας € 19.933) και ΑΧΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (1.987.407 µετοχές συνολικής αξίας € 1.411) 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 € 213. 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών ιατρικών αναλωσίµων που 
χρησιµοποιεί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται κυρίως 
µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών. 
 
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 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 31/12/2009 είχε εκταµιεύσει δάνειο 
(µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο) ποσού € 60.100 (αποτιµηµένο την 31/12/2009 σε               
€ 54.943), το οποίο είναι σταθερού επιτοκίου (συµβατικό) και ανέρχεται στο 3,60 % ετησίως 
και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέµα επιτοκιακού κινδύνου. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες 
και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου υπόκεινται σε ευµετάβλητα 
επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Η 
∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων 
και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. 
 
Κατά την 31/12/2009, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 
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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 € 1.136 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 επί πίστωση 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 έχει ευελιξία 
χρηµατοδότησης διατηρώντας διαθεσιµότητα πιστώσεων. Κατά την διάρκεια της κλειόµενης 
χρήσεως λήφθηκαν χορηγήσεις οµολογιακών δανείων συνολικού ποσού € 39.000 ενώ 
βραχυπρόθεσµος δανεισµός αυξήθηκε κατά συνολικό ποσό € 9.361. Το προϊόν του ανωτέρω 
τραπεζικού δανεισµού χρησιµοποιήθηκε για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων 
τραπεζικών δανείων και την χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
Επίσης, ο Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του µε σκοπό την 
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.  
 
Η ∆ιοίκηση επισκοπεί τις κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις 
προσδοκώµενες ταµειακές ροές του Οµίλου. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση 
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες 
διευθέτησης αυτών. 
 

Κατά την 31/12/2009 Μέχρι 1 έτος  
Από 1 έως και 

2 έτη  
Από 2 έως και 

5 έτη  
Πάνω από 5 

έτη 

∆άνεια 93.312  57.580  154.759  66.348 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 105.415  0  0  0 

 
 

Κατά την 31/12/2008 Μέχρι 1 έτος  
Από 1 έως και 

2 έτη  
Από 2 έως και 

5 έτη  
Πάνω από 5 

έτη 

∆άνεια 83.950  46.786  193.368  17.474 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 99.276  0  0  0 

 
 
Θ. Σηµαντικές  συναλλαγές   που  καταρτίσθηκαν   µεταξύ   της   Εταιρείας  και   του 
Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που διενεργήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου µε 
συνδεδεµένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της 
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κλειόµενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως: 

 
 
 
 

 
 
 

Συνδεµένα µέρη
Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα προς 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

MEDITRON A.Ε. 0 652 (9) 0 368 (9)
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 387 (6) 417 (6) 9 (4)
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0 2.309 (5) 9.072 (5) 0
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 2 (6) 0 32 (4) 1.099 (4)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 400 (8) 0 302 (8) 0
Μέλη ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη 0 3.284 223 0
ΣΥΝΟΛΑ 402 6.632 10.046 1.476

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνδεµένα µέρη
Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα προς 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από 

συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.

0 0 119 (3) 0

0 0 704 (2) 26 (1)

0 0 50 (1) 0

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0 25.221 (1) 503 (2) 7.670 (1)

EUROMEDICA  FINANCE No 1 0 3.903 (7) 0 54.705 (7)

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

0 919 (10) 0 220 (10)

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

269 (1) 0 454 (1) 0

ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 387 (6) 408 (6) 0

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0 837 (5) 1.924 (5) 0

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 2 (6) 0 32 (4) 1.099 (4)

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 400 (8) 0 302 (8) 0

Μέλη ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη 0 3.034 200 0 (7)

ΣΥΝΟΛΑ 671 34.300 4.697 63.720

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά είναι  εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Α.Ε.
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Σηµειώσεις: 
(1) Εµπορικές συναλλαγές παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υγειονοµικού υλικού, ιατρικών 

αναλωσίµων και µηχανηµάτων. 
(2) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής µερισµάτων. 
(3) Ποσά έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 
(4) Λοιπές συναλλαγές. 
(5) ∆απάνες και δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων κτιριακών 

εγκαταστάσεων νοσοκοµειακών µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. 
(6) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 

ακινήτων. 
(7)   Έξοδα χρεωστικών τόκων και υποχρεώσεις λόγω λήψεως οµολογιακού δανείου από την    

εταιρεία EUROMEDICA FINANCE  No. 1 S.A. 
(8)   Έσοδα και απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων. 
(9)   Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 
(10)Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών υποστήριξης µηχανογραφικών   

συστηµάτων. 
 
Περιγραφή φύσεως κυριοτέρων εκ των ανωτέρω υπολοίπων 
Oι εταιρείες του Οµίλου EUROMEDICA προµηθεύονται από τη θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟ 
ΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΤΑΙΡΕΙΑ τον 
κύριο όγκο προσθετικών επεµβατικών υλικών, υλικών αιµοδυναµικού εργαστηρίου και 
οφθαλµολογικών µοσχευµάτων. Επίσης προµηθεύονται υγειονοµικό υλικό και λοιπά 
αναλώσιµα, καλύπτοντας έτσι το µεγαλύτερο φάσµα των αναγκών τους σε ιατρικό υλικό. 
 
Η απαίτηση ύψους € 408 της µητρικής εταιρείας προς την AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
αφορά προκαταβολή ενοικίων εποµένων χρήσεων. 
  
Η υποχρέωση ύψους € 1.099 της µητρικής εταιρείας προς την εταιρεία EUROMEDICA 
ΚΑΡ∆ΙΑ Α.Ε. αφορά ταµειακή διευκόλυνση. 
 
Ο Όµιλος έχει απαίτηση από την συνδεµένη εταιρεία ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. ποσού       
€ 9.072 η οποία αφορά δοθείσες προκαταβολές έναντι ανεγέρσεως και ανακαινίσεων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα: (α) Ποσό € 7.046 αφορούσε αρχικά δοθείσα 
προκαταβολή, βάσει του από 2/7/2007 Ιδιωτικού συµφωνητικού, της µητρικής εταιρείας 
EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στην τεχνική εταιρεία ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. για την 
κατασκευή κλινικής δυναµικότητας 100 κλινών στο ιδιόκτητο κτίριο της πρώτης επί της 
Λεωφόρου Συγγρού 202 στην Καλλιθέα Αττικής. Λόγω νοµικού κωλύµατος η ολοκλήρωση 
του έργου της ανέγερσης Γενικής κλινικής κατέστη αδύνατη µε αποτέλεσµα, βάσει της από 
31/10/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας, να λυθεί το 
σχετικό Ιδιωτικό Συµφωνητικό. Παράλληλα η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ 
ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. προέβη σε σύναψη ανάθεσης έργου µε την ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε., για 
την εκτέλεση έργου κατασκευής Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής και 
Ηµερήσιας Νοσηλείας 200 Κλινών στην Πάτρα, συνολικής αξίας € 17.150. Κατόπιν των 
ανωτέρω εξελίξεων αποφασίστηκε το σύνολο της δοθείσας προκαταβολής της 
EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στην κατασκευαστική εταιρεία ποσού € 7.046 να θεωρηθεί ως ήδη 
καταβληθέν µέρος του εργολαβικού ανταλλάγµατος της σύµβασης µεταξύ των 
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. και ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. έναντι συµµετοχής 
της µητρικής εταιρείας σε µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας, 
(β) Ποσό € 1.054 αφορά δοθείσα προκαταβολή βάσει της από 5/3/2009 σύµβασης µεταξύ 
των εταιρειών EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. και ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. για την  
ανέγερση νέας πτέρυγας 360 τ.µ. περίπου στην κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο 
Κρήτης µε  συνένωση  δύο κτιρίων και  ανακαίνιση θαλάµων νοσηλείας της υφιστάµενης 
κλινικής. Το ύψος της εν λόγω σύµβασης ανέρχεται σε συνολικό ποσό € 3.250 ενώ η 
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διάρκεια της έχει ορισθεί για  µελέτες 12 µήνες, για την κατασκευή 18 µήνες και για την 
παραλαβή 6 µήνες. Ήδη η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την προοπτική της δηµιουργίας 
ογκολογικής µονάδας µε γραµµικό επιταχυντή, καθώς και τµήµατος παθολογικής ογκολογίας 
στην νέα πτέρυγα. (γ) Ποσό € 350 αφορά δοθείσα προκαταβολή της µητρικής εταιρείας 
EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στην ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. για την κατασκευή σε κτίριο 
ιδιοκτησίας της πρώτης στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, ιδιωτικού πολυιατρείου, βάσει της 
από 18/5/2008 σχετικής σύµβασης. Το ύψος της εν λόγω σύµβασης ανέρχεται σε € 775. (δ) 
Ποσό € 520 αφορά προκαταβολή για εκτέλεση λοιπών έργων ανακαινίσεως κτιριακών 
εγκαταστάσεων της EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. και (ε) Ποσό € 102 αφορά προκαταβολή για 
την εκτέλεση του κατασκευαστικού σταδίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της θυγατρικής 
εταιρείας EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 
 
Η υποχρέωση ύψους € 54.705 της µητρικής εταιρείας προς την θυγατρική εταιρεία 
Euromedica Finance No1 S.A. (µε έδρα το Λουξεµβούργο) αφορά το µεγαλύτερο µέρος του 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 60.100, το οποίο διαιρείται σε 601 
οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 100 εκάστη και η διάρκειά του είναι πενταετής. 
 
 
Ι. ∆ιάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 
Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε (ποσό σε ευρώ) € 67.643.271,00 και 
διαιρείται σε 43.640.820 µετοχές, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 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 

Εταιρείας. Αυτά υπολογίζονται κατ' ελάχιστον ίσο το 35% των καθαρών κερδών µετά 
φόρων  µετ' αφαίρεση 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 Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού 
δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός 2 µηνών από την 
ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής του µερίσµατος ανακοινώνεται µέσω του 
Τύπου. Το δικαίωµα είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 
∆ηµόσιο µετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη 
διανοµή η Γενική Συνέλευση. 

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

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

� Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των 
ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

� Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης σύµφωνα µε το Καταστατικό της. 

 
Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 
κατέχουν. 
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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 πλειοψηφών µέτοχος ανέλαβε να 
µεταβιβάσει στο δεύτερο σε αριθµό µετοχών µέτοχο, 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 1.375.342 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% κατά την 31/12/2009 είναι οι εξής: 
 

• Θωµάς Λιακουνάκος, άµεσο ποσοστό συµµετοχής 0,0203% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και φυσικών 
προσώπων 77,4102%. 

• ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, άµεσο ποσοστό συµµετοχής 
48,7400% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C., άµεσο ποσοστό συµµετοχής 11,2486% 
επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑA.E., άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8097% επί του µετοχικού κεφαλαίου. 

• SONAK A.E.B.E., άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,6133% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου. 

 
 
Μ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
∆εν 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 στην παράγραφο (Κ) 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. 
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Ο. Κανόνες     διορισµού    και    αντικατάστασης     µελών    ∆.Σ.   και    τροποποίησης 
Καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την 
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα 
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Π. Αρµοδιότητα  του  ∆ιοικητικού  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 ∆ιοικητικό 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 ∆.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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς 
µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος 
βάσει του Νόµου 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 
∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 
 
 
Σ. Συµφωνίες  µε  µέλη  του  ∆ιοικητικού 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 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού 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. 
 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                       
 
 
 
Απόστολος Τερζόπουλος  
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 
 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Εταιρεία») 
και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των 
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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Θέµα Έµφασης 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη 
Σηµείωση 32 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 13,3 % 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 και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του                           
Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

 
 
 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα Βρασίδας Σπ. ∆αµηλάκος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµείωση 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Πωλήσεις 7 254.246 228.762 168.340 159.403
Μείον: Κόστος πωλήσεων 8 (199.305) (181.325) (147.152) (139.394)
Μικτό κέρδος 54.941 47.437 21.187 20.009
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 9 4.361 4.497 2.340 2.720

59.302 51.934 23.528 22.728

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10 (25.936) (24.518) (11.450) (11.359)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 11 (3.638) (2.839) (1.238) (1.022)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 12 (5.525) (794) (2.642) (524)
Λειτουργικά αποτελέσµατα 24.204 23.782 8.197 9.823
Κόστος χρηµατοδότησης 13 (14.826) (17.952) (12.631) (15.058)
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 9.378 5.831 (4.434) (5.234)
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 14 (22.748) (20.528) (22.254) (20.788)
Αποτελέσµατα προ φόρων (13.370) (14.698) (26.688) (26.022)
Φόρος εισοδήµατος 15 (5.162) 2.726 1.432 6.813
Αποτελέσµατα µετά φόρων (18.533) (11.972) (25.256) (19.209)

Αποδιδόµενα σε:
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (21.578) (14.390) (25.256) (19.209)

     - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.045 2.418 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων:

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες 
αξίες

18.470 (22.614) 18.269 (22.466)

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 56.632 0 10.061 0

Αποτίµηση εισφερθέντος ακινήτου σε εύλογη αξία 0 0 3.052 0

Φόρος εισοδηµάτων επ ί των λοιπών συνολικών εσόδων (16.389) 7.359 (7.588) 6.210

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων 58.713 (15.254) 23.794 (16.256)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων 40.180 (27.226) (1.461) (35.465)

Αποδιδόµενα σε:

     - Ιδιοκτήτες µητρικής 21.705 (30.089) (1.461) (35.465)

     - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 18.475 2.863 0 0

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
  Βασικά 16 (0,5678) (0,3563) (0,5972) (0,4568)
  Αµβλυµµένα 16 (0,4926) (0,3115) (0,5252) (0,4014)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Πάγιο ενεργητικό

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 17 443.220 342.898 182.708 182.957

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 18 5.354 4.518 3.633 3.392

Υπεραξία (Goodw ill) 19 100.153 96.212 35.961 35.961

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 20 0 0 138.615 89.307

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 21 8.543 6.993 2.054 1.102

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού

22 27.245 38.665 27.152 38.576

Ακίνητα για επένδυση 23 1.269 1.206 7.416 6.789

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24 1.516 1.118 861 832

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 15 881 1.235 0 0

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 588.182 492.845 398.400 358.916

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 26 9.231 8.163 4.591 4.356

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27 160.912 135.769 132.370 134.261

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

28 9 9 8 8

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 29 31.275 36.500 7.823 17.710

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 201.428 180.440 144.792 156.334

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 789.609 673.285 543.193 515.250

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 30 67.643 67.643 67.643 67.643

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 30 57.247 57.371 57.247 57.371

Αποθεµατικά κεφάλαια 31 87.372 36.548 56.659 28.783

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 2.921 39.080 (25.231) 7.400

Ίδιες µετοχές 32 (33.753) (37.774) (7.288) (15.335)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 181.430 162.868 149.030 145.862

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 65.659 41.312 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 247.089 204.180 149.030 145.862

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 34 278.687 257.628 221.689 222.377

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 35 6.435 5.869 5.090 4.594

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 26.552 10.523 11.761 5.776

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επ ιχορηγήσεων 36 2.654 2.794 96 112

Λοιπές προβλέψεις 37 1.824 2.367 569 1.534

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 38 20.617 1.163 8.113 1.339

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 336.769 280.343 247.319 235.732

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 39 105.415 99.276 77.280 68.604

∆άνεια 34 93.312 83.950 67.965 63.619

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 7.024 5.536 1.599 1.433

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 205.751 188.762 146.844 133.656

Σύνολο υποχρεώσεων 542.520 469.105 394.163 369.388

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 789.609 673.285 543.193 515.250
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 

αξίας 
συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετατρέψιµου 
οµολογιακού 
δανείου σε 
µετοχές

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Αποθεµατικό 
επανεκτίµηση

ς αξίας 
επενδύσεων 
σε εύλογες 

αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµηση

ς αξίας 
ακινήτων σε 
εύλογες αξίες

Υπόλοιπο εις 
νέο

Ίδιες µετοχές
∆ικαιώµατα 
τρίτων

Σύνολο

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

67.643 110.488 782 2.939 3.984 (44.717) 11.541 (1.770) 26.860 55.188 (17.324) 30.534 246.149

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-31/12/2008 
µετά από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 (18.239) 2.432 (14.282) 0 2.863 (27.226)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.747) 0 (1.142) (2.889)
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (67) (20.450) 0 (20.518)
Τακτοποίηση αποθεµατικού συγχώνευσης 0 (52.957) 0 0 0 52.957 0 0 0 0 0 0 0
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (26) 0 0 0 (268) (98) 0 0 0 0 (18) (410)
Τακτοποίηση αποθεµατικών 0 (133) 0 28 133 0 (16) 0 0 (12) 0 0 0
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και ενσωµάτωση νέων

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.074 9.074

Αναθεωρηµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

67.643 57.371 782 2.968 4.117 7.972 11.427 (20.009) 29.292 39.080 (37.774) 41.312 204.180

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α.

67.643 57.371 782 2.968 4.117 7.972 11.427 (20.009) 29.292 39.080 (37.774) 41.312 204.180

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2009 µετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 20.013 29.828 (28.136) 0 18.475 40.180

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.378) (1.378)
Σχηµατισµός αποθεµατικών µέσω διανοµής 0 0 0 336 0 0 430 0 0 (766) 0 0 0
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.027) 4.021 0 994
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 (55) 0 0 0 0 0 (55)
Αποµείωση επενδύσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τακτοποίηση αποθεµατικών 0 (124) 0 0 0 (9) 0 0 0 133 0 0 0
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές 
και ενσωµάτωση νέων

0 0 0 0 0 0 0 (4) 284 (4.362) 0 7.251 3.169

Αναθεωρηµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 3.304 4.117 7.963 11.802 (0) 59.405 2.921 (33.753) 65.659 247.089
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµο

γής αξίας 
συµµετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Αποθεµατικό 
συγχώνευσης

Αποθεµατικό 
µετατρέψιµου 
οµολογιακού 
δανείου σε 
µετοχές

Αποθεµατικό 
επανεκτίµηση

ς αξίας 
επενδύσεων 
σε εύλογες 

αξίες

Αποθεµατικό 
επανεκτίµηση

ς αξίας 
ακινήτων σε 
εύλογες αξίες

Υπόλοιπο εις 
νέο

Ίδιες µετοχές Σύνολο

Αναθεωρηµένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2008 µετά 
από φόρους

0 (26) 0 0 0 (268) 0 (18.091) 2.129 (19.209) 0 (35.465)

∆ηλωθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.747) 0 (1.747)
(Αυξηση) / Μείωση 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
Αναθεωρηµένα υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.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

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 σύµφωνα µε τα 
∆.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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2009 µετά 
από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 19.862 8.023 (29.346) 0 (1.461)

(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.285) 8.047 4.762
Αλλαγή συντελεστών στην αναβαλλόµενη φορολογία 0 (124) 0 0 0 (9) 0 0 0 0 0 (133)
Τακτοποίηση αποθεµατικών 0 (133) 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 σύµφωνα µε 
τα ∆.Π.Χ.Α.

67.643 57.247 782 2.693 11.561 7.963 4.117 0 29.543 (25.231) (7.288) 149.030
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (13.370) (14.698) (26.688) (26.022)

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 18.655 15.008 10.786 10.649

Προβλέψεις 2.042 1.877 1.271 1.053

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 65 (2) (1) 6
Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 4.314 0 2.163 0

Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων (90) 0 1.395 0

Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (699) (250) 0 0

Αποµείωση αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού

20.684 0 20.375 0

Έσοδα συµµετοχών (1.269) (1.840) (3.605) (3.258)

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 4.156 22.652 4.090 24.058

Απόσβεση επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (131) (184) (6) (68)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.826 17.952 12.631 15.058
49.184 40.514 22.410 21.475

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.048) (2.495) (236) (545)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27.610) (21.440) 350 (29.474)

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (511) (198) (206) (140)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 35.708 (5.430) 16.140 (18.846)

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (13.357) (16.918) (10.969) (13.813)

Καταβεβληµένοι φόροι (4.845) (4.985) (1.237) (1.643)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 37.521 (10.952) 26.252 (42.987)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων*
(11.107) (21.221) (39.008) (42.015)

Αγορά ιδίων µετοχών (7.320) (20.450) 0 (3.089)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (66.981) (76.168) (13.322) (36.154)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 42 1.742 8 374

Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 14.769 4.607 11.281 1.807

Τόκοι εισπραχθέντες 270 594 77 383

Εισπράξεις επ ιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (9) 13 (9) 0

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.269 1.818 3.605 2.129

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (69.067) (109.065) (37.368) (76.565)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 27.036 124.473 3.759 124.580

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

(χρεολύσια)
2.885 8.694 (1.839) 1.409

Μερίσµατα πληρωθέντα (2.942) (4.299) (33) (2.359)
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (658) (711) (658) 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

26.321 128.157 1.229 123.630

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

(5.224) 8.140 (9.886) 4.078

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 36.500 28.359 17.710 13.631

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 31.275 36.500 7.823 17.710

*Στο κονδύλι των εταιρικών ταµειακών ροών της κλειόµενης χρήσεως (€ 39.008) περιλαµβάνεται και ποσό (€ 19.000) το οποίο αφορά

κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων θυγατρικής εταιρείας προς την µητρική εταιρεία του Οµίλου (βλ. σχετικά και Σηµείωση 3).
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Περιγραφή της Επιχείρησης 

 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο:  ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ηµητρίου (Πρόεδρος) 

 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Εµµανουήλ (Αντιπρόεδρος) 
 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ του Ιωάννου (∆ιευθύνων Σύµβουλος) 
 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου (Μέλος) 
 ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Μέλος) 
 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (Μέλος) 
  ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Απόλλωνος (Μέλος) 
 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βάιου (Μέλος) 

 
 
Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων 2-4 
 111 11 Αθήνα 
 Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές 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 62,3 % 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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-
31/12/2009 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 1/1-31/12/2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και τις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν 
σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Οι ετήσιες 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 µε καταστατική έδρα την 
Ελλάδα τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 
2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι 
εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποχρεούνται 
βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές 
καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.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 ∆.Π.Χ.Α..  
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2.3 Χρήση εκτιµήσεων 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων και της κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 
εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και 
αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των 
υιοθετηµένων εκτιµήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα 
αλλά και επόµενες χρήσεις. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι 
τοµείς όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της 
∆ιοίκησης" στη Σηµείωση 6. 
 
 
2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009 (1/1-
31/12/2009) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26 Μαρτίου 
2010. 
 
 
2.5 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν 
εκδώσει µία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών καθώς και τροποποιήσεων 
υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές 
χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοικήσεως της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση 
από την εφαρµογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται στη συνέχεια: 
 
∆.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το ∆.Π.Χ.Α. 8 απαιτεί όπως η παρεχόµενη πληροφόρηση που σχετίζεται µε λειτουργικούς 
τοµείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαµβάνει γνώση η διοίκηση, προκειµένου να 
κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους και να εκτιµά την απόδοση. Η εφαρµογή του εν λόγω 
προτύπου εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τοµέων 
δραστηριότητας βάσει του ∆.Λ.Π. 14 "Πληροφόρηση κατά τοµέα". Οι συνηµµένες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες αναθεωρηµένες 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 
 
∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆.Λ.Π. 23, η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος 
της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, 
κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό 
καθορίζεται από το ∆.Λ.Π. 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του 
στοιχείου. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφάρµοσε από την 1η Ιουλίου 2008 προαιρετικά το 
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 23 (περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη Σηµείωση 17). 
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∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 1 απαιτεί όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε τους µετόχους. Για το λόγο αυτό, εισάγεται µια νέα 
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα εµφανίζονται 
µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων. Ο Όµιλος επέλεξε να παρουσιάσει µία συγκεντρωτική κατάσταση συνολικών 
εσόδων. Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες αναθεωρηµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 
 
∆.Π.Χ.Α. 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 ∆.Π.Χ.Α. 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. 
 
∆.Λ.Π. 32 και ∆.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 ∆.Λ.Π. 32 και ∆.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 
ίδια κεφάλαια, µε την προϋπόθεση ότι τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία έχουν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση των εν λόγω 
προτύπων δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. & ∆.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 ∆.Π.Χ.Α. 1 επιτρέπει στις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆.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 ∆.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 σε περιβάλλον ∆.Π.Χ.Α. αποτελεί η 1/1/2004. 
 
∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις-αναθεώρηση 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 
Το αναθεωρηµένο ∆.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 
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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 συνολικών εσόδων. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφάρµοσε από την 1η Ιανουαρίου 2009 προαιρετικά το 
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27. 
 
∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων & ∆.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 ∆.Π.Χ.Α. 3 και ∆.Λ.Π. 27 είναι: (α) η 
µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, (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 συνολικών εσόδων. Η 
Εταιρεία και ο Όµιλος εφάρµοσε από την 1η Ιανουαρίου 2009 προαιρετικά τα τροποποιηµένα 
∆.Π.Χ.Α. 3 και ∆.Λ.Π. 27. 
 
∆.Π.Χ.Α. 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες & ∆.Π.Χ.Α. 1-Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.-τροποποίηση 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 5 διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
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 ∆.Π.Χ.Α. 1 ορίζει ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α.. 
Το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Α. 7 
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.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. Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες αναθεωρηµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 
 
∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιηµένο ∆.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. Οι 
συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
αναθεωρηµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 
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∆.Λ.Π. 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιηµένο ∆.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 συνολικών εσόδων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος 
εφαρµόζουν την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Οι τροποποιήσεις του αναθεωρηµένου ∆.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 επενδυµένων στοιχείων των συνταξιοδοτικών 
προγραµµάτων έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος 
εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των επενδυµένων 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 ∆.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα 
Περιουσιακά Στοιχεία” απαιτείται η γνωστοποίηση και όχι η αναγνώριση ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων. Το ∆.Λ.Π. 19 έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι συνεπές. 
 
Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.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 ∆.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 πληροί 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. ∆ιευκρινίζεται 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 ∆.Λ.Π. 39 να συµβαδίζει µε το 
∆.Π.Χ.Α. 8 "Τοµείς  δραστηριοτήτων" το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να 
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βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο/∆ιοικητικό 
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 ∆.Λ.Π. 39 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Το τροποποιηµένο ∆.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 ∆.Λ.Π. 39 "Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση" αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 1 
δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση 
του ∆.Λ.Π 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.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 συνολικών εσόδων και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα 
αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η 
επακόλουθη τροποποίηση του ∆.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 ∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π. 7 
δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.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 ∆.Λ.Π. 27 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική 
εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 "Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση", έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5 "Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς 
πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες", οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 39 θα εξακολουθούν να 
εφαρµόζονται. Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον 
Όµιλο. 
 
∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη 
τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Α. 7 
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 28 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή 
επιχείρηση λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση" επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆.Λ.Π. 
32 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση" και ∆.Π.Χ.Α. 7 
"Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις" θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 
όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 28, ∆.Λ.Π. 
32  και ∆.Π.Χ.Α. 7 δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο 
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∆.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 ∆.Λ.Π. 29 καταδεικνύει το γεγονός ότι κάποια περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Το τροποποιηµένο 
∆.Λ.Π. 29 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.Λ.Π. 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση 
του ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Α. 7 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 31 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε 
κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση" επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆.Λ.Π. 
32 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση" και ∆.Π.Χ.Α. 7 
"Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις" θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 
όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31 "Συµµετοχές σε κοινοπραξίες". Το 
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.Λ.Π. 38 Άυλα 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 έχει έως και 
σήµερα επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς όλα τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. 
 
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα- τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση του 
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 40 ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση 
για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.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 Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στην διαδικασία εκτίµησης της πιθανής 
επίδρασης της συγκεκριµένης τροποποίησης. 
 
∆.Λ.Π. 41 Γεωργία-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η τροποποίηση του ∆.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 
∆.Λ.Π. 41 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆.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 ∆.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 
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βάσει του ∆.Λ.Π. 39 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση" και των εσόδων 
που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  αντιµετώπιση του ∆.Λ.Π. 20. Το 
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 20 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆ιερµηνεία 15 Συµβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
Η ∆ιερµηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την 
κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στον σκοπό εφαρµογής του ∆.Λ.Π 11 
"Κατασκευαστικά συµβόλαια" και συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας ή του ∆.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 ∆ιερµηνεία 15 δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 
∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους 
(εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009) 
Η ∆ιερµηνεία 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 ∆.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η 
∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνείας 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 ∆ιερµηνείας. 
 
∆ιερµηνεία 18, Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµογή για 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). 
Η ∆ιερµηνεία 18 διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆.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 ∆ιερµηνεία 18 παρέχει επίσης οδηγίες για τον 
χειρισµό µεταβίβασης µετρητών από πελάτες. Η ∆ιερµηνεία 18 δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία και στον Όµιλο.  
 
∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων και ∆ΛΠ 39, 
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Αναγνώριση και επιµέτρηση (ισχύει από χρήσεις που 
λήγουν µετά ή την 30 Ιουνίου, 2009). 
Η τροποποίηση της ∆ιερµηνείας 9 απαιτεί από µια οντότητα να εκτιµά αν τα ενσωµατωµένα 
παράγωγα πρέπει να διαχωριστούν από την κυρίως σύµβαση, όποτε η οντότητα 
αναταξινοµεί ένα υβριδικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο µε βάση την εύλογη αξία του µέσω 
των αποτελεσµάτων. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να γίνεται βάσει των συνθηκών που 
επικρατούσαν την προηγούµενη της ηµεροµηνίας σύναψης της σύµβασης και της 
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ηµεροµηνίας τυχόν τροποποιήσεων της σύµβασης, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τις 
χρηµατικές ροές της σύµβασης. Το ∆.Λ.Π. 39 αναφέρει ότι αν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο 
δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα , τότε ολόκληρο το υβριδικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο 
πρέπει να παραµείνει ταξινοµηµένο στην εύλογη αξία του µέσω των αποτελεσµάτων. Η εν 
λόγω διερµηνεία δεν σχετίζεται µε την δραστηριότητα του Οµίλου. 
 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς - 
τροποποίηση  (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2010) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που 
εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆.Π.Χ.Α. αναφορικά µε τη χρήση του τεκµαρτού κόστους 
στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό του κατά πόσο κάποια 
συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται 
στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς έχει ήδη µεταβεί στα ∆.Π.Χ.Α..  
 
∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών – τροποποίηση 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2010) 
Σκοπός της τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής αυτού 
καθώς και το λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και 
διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 
οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν 
έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. 
Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
και της Εταιρείας. Η συγκεκριµένη τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ιερµηνεία 19 ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς 
τίτλους (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιουλίου 2010)  
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, 
µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και 
στην Εταιρεία και επιπλέον δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - τροποποίηση (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα 
σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government - related entities) και να αποσαφηνίσει την 
έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των 
συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών 
µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον 
ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, 
των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των 
δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο 
Όµιλος και η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε 
εφαρµογή. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ιερµηνεία 14 Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο 
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους – τροποποίηση 
(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2011) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των 
εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία 
τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από την πρόωρη πληρωµή ως 
περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση της διερµηνείας 14 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και 
στην Εταιρεία. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί το πρώτο µέρος στη διαδικασία του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων σκοπεύει να επεκτείνει το ∆.Π.Χ.Α. 9, κατά τη διάρκεια του 2010, έτσι ώστε να 
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την από-αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
την αποµείωση της αξίας αυτών και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 9, 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 
προσαυξηµένα, στην  περίπτωση που δεν έχουν αναγνωρισθεί στην κατηγορία 
"Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως", συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε 
στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας 
σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆.Π.Χ.Α. 
9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική 
οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆.Π.Χ.Α. 9, όλες οι επενδύσεις σε 
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει  
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν 
κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική 
αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα 
κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ 
τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆.Π.Χ.Α. 
9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα 
παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος 
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆.Π.Χ.Α. 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το 
∆.Π.Χ.Α. 9 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
2.6 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως 
Ορισµένα κονδύλια του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως που έληξε την 31/12/2008 
αναταξινοµήθηκαν, ώστε να καταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της κλειόµενης χρήσεως. Οι 
κυριότερες αναταξινοµήσεις που διενεργήθηκαν έχουν ως ακολούθως: 
 
Ποσό € 621 αναταξινοµήθηκε από το λογαριασµό "Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις" στο 
λογαριασµό "Ασώµατες ακινητοποιήσεις" της εταιρικής και ενοποιηµένης κατάστασης 
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οικονοµικής θέσης, λόγω του ότι αφορά την αξία κτήσεως δικαιωµάτων αποκλειστικής 
συνεργασίας της Εταιρείας µε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων µε σκοπό την αποκλειστική 
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών τα οποία αναγνωρίζονται (επιβαρύνουν) στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων σύµφωνα µε τη χρονική διάρκεια εκάστης συµφωνίας. 
 
Ποσό € 133 αναταξινοµήθηκε από το λογαριασµό "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο" στο λογαριασµό "Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε 
µετοχές" της εταιρικής και ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης, λόγω του ότι αφορά 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση εξόδων εκδόσεως µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 
σε µετοχές. 
 
 
3. ∆οµή του Οµίλου 
Ο Όµιλος EUROMEDICA αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
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 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 60,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 40,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

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

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε. Λάρισα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 87,1% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 70,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 74,3% 
Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Θεσσαλονίκη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,9% 

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ρόδος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 59,8% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα Εµπορία ιατρικών 

αναλωσίµων 100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Βόλος Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 39,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σέρρες 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πτολεµαϊδα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% 
Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λουξεµβούργο 
Εταιρεία 

τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

100,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε  Φλώρινα 
Τουριστικές 
επιχειρήσεις 99,6% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 68,2% Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

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

Αθήνα 
Εταιρεία 

πληροφοριακών 
συστηµάτων 

80,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  Κόρινθος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 41,5% 

Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

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

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

78,8% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

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

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 62,3% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

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

Μέγαρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

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

100,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

47,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Κατερίνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 66,9% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

50,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,3% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νίκαια 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 43,1% 

Ολική 
ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 40,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  Ι.Α.Ε. Μυτιλήνη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 41,0% 
Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ Καβάλα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 34,0% 
Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

99,9% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καβάλα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

50,5% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

72,8% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

99,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. Ασπρόπυργος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 49,3% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 37,4% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. Τίρανα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,5% Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. Σέρρες Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 47,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 42,0% 
Ολική 

ενσωµάτωση Έµµεση 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ 
Α.Ε. Θεσσαλονίκη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 50,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 49,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 42,0% Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% 
Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 51,7% 

Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση & 
έµµεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ιδυµότειχο 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 48,0% 

Ολική 
ενσωµάτωση Άµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τρίκαλα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

23,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.  Πάτρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

25,3% Ολική 
ενσωµάτωση 

Έµµεση 

∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Γρεβενά Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

49,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

60,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

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

συµβουλευτκών 
υπηρεσιών 

80,0% 
Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 51,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θεσσαλονίκη Συµµετοχική 
εταιρεία 99,0% Ολική 

ενσωµάτωση Άµεση 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% Ολική 

ενσωµάτωση 
Άµεση & 
έµµεση 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Σέρρες Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

47,0% Ολική 
ενσωµάτωση 

Άµεση 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ηράκλειο 
Παροχή 

συµβουλευτκών 
υπηρεσιών 

23,0% 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 

40,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Θεσσαλονίκη 

Εµπορία ιατρικών 
µηχανηµάτων-
αναλώσιµων 

38,5% Καθαρή θέση Έµµεση 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. Κοζάνη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 21,0% Καθαρή θέση Άµεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Α.Ε. 

Καρδίτσα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

24,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Εµπορία και 

service ιατρικών 
µηχανηµάτων 

50,0% Καθαρή θέση Έµµεση 

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 

Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

25,0% Καθαρή θέση Άµεση 

EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 36,5% Καθαρή θέση Έµµεση 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 35,0% Καθαρή θέση Άµεση 

      



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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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 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 
χρήσεως 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

Ι. Θυγατρικές εταιρείες 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 
Α.Ε. 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε  1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

48 
 

Εταιρεία 

Περίοδος για την οποία 
περιλήφθησαν στις 
ενοποιηµένες 
οικονοµικές 

καταστάσεις της 
κλειόµενης χρήσεως 

Περίοδος για την οποία 
περιλήφθησαν στις 
ενοποιηµένες 
οικονοµικές 

καταστάσεις της 
προηγούµενης 
χρήσεως 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ 1/1-31/12/2009 1/3-31/12/2008 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/2-31/12/2008 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/2-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 30/6-31/12/2008 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 30/6-31/12/2008 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 30/6-31/12/2008 

EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS 1/1-31/12/2009 1/4-31/12/2008 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 1/1-31/12/2009 1/4-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 1/4-31/12/2008 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. 1/1-31/12/2009 1/5-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 1/1-31/12/2009 26/6-31/12/2008 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 15/9-31/12/2008 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 22/8-31/12/2008 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 25/9-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 25/9-31/12/2008 

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 13/11-31/12/2008 
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Εταιρεία 

Περίοδος για την οποία 
περιλήφθησαν στις 
ενοποιηµένες 
οικονοµικές 

καταστάσεις της 
κλειόµενης χρήσεως 

Περίοδος για την οποία 
περιλήφθησαν στις 
ενοποιηµένες 
οικονοµικές 

καταστάσεις της 
προηγούµενης 
χρήσεως 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2009 6/11-31/12/2008 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1/1-31/12/2009 3/9-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22/1-31/12/2009 - 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.  1/4-31/12/2009 - 

∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1/2-31/12/2009 - 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1/3-31/12/2009 - 

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 - 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11/2-30/9/2009 - 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 6/2-31/12/2009 - 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 13/4-31/12/2009 - 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 20/8-31/12/2009 - 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 24/6-31/12/2009 - 

   
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες   
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 30/6-31/12/2008 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1/1-31/12/2009 1/4-31/12/2008 

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 1/1-31/12/2009 24/11-31/12/2008 

EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/4-31/12/2009 - 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  30/6-31/12/2009 - 

 
Κατά την κλειόµενη χρήση οι συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 
 
 
Εξαγορές και ιδρύσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 
 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 

- ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη των Τρικάλων, την 22/1/2009 προχώρησε, 
από κοινού µε γιατρό - ακτινολόγο της περιοχής, στην ίδρυση της εταιρείας µε την 
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επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA – ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.. Η 
έδρα της νέας εταιρείας είναι ο ∆ήµος Τρικκαίων και κύριος σκοπός της η λειτουργία 
ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου στην πόλη των Τρικάλων. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 
της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 300 και η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA – ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. σε αυτό ανέρχεται σε 
49,0 % (23,0 % για τον Όµιλο), µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 6/2/2009, από κοινού µε τη µητρική της εταιρεία 

AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προχώρησε στη σύσταση νέας ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής ανέρχεται σε € 150 και 
διαιρείται σε 15.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 
εκάστη. Η συµµετοχή της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA GULF 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι 99,8 %, ενώ το υπόλοιπο 0,2 % κατέχεται 
από την AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Σκοπός της εταιρείας κατά κύριο 
λόγο είναι η συµµετοχή της σε ιατρικά σχήµατα και κέντρα υγείας στα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα και γενικότερα στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου.  
 

� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 11/2/2009 συµµετείχε στη σύσταση νέας 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε έδρα το ∆ήµο Πυλαίας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Το 
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 150 και διαιρείται σε 15.000 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη. Η συµµετοχή 
της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31/12/2009 ανερχόταν σε 51,0 %, ενώ στο 
υπόλοιπο 49,0 % συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της παροχής κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 18/12/2008 προέβη στην 

σύναψη δεσµευτικής συµφωνίας εξαγοράς ποσοστού 60,0 % του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης 
συγκεκριµένων οικονοµικών µεγεθών για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
εκ µέρους της υπό εξαγορά εταιρείας. Σε συνέχεια της σχετικής δεσµευτικής συµφωνίας, 
η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 18/2/2009 προέβη στην 
εξαγορά του ανωτέρω ποσοστού. Το τίµηµα για το 60,0 % της εταιρείας ανήλθε σε          
€ 2.100 και θα καταβληθεί σταδιακά, µέχρι τον Ιούνιο του 2010 ενώ το υπόλοιπο 40,0 % 
ανήκει σε καταξιωµένους ιατρούς. 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 19/2/2009 προχώρησε στην 

εξαγορά του 49,0 % των µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ∆.Σ. ΣΙΟΒΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (∆ήµος 
Γρεβενών, Νοµού Γρεβενών) όπου λειτουργεί ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Το τίµηµα 
για το 49,0 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήλθε σε ποσό € 350, ενώ το 
υπόλοιπο 51,0 % ανήκει στον ιατρό ακτινολόγο ∆ηµήτριο Σιόβα. 
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 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 µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.. Η έδρα της νέας εταιρείας ορίσθηκε 
στον ∆ήµο Πατρέων και κύριος σκοπός της είναι η λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής στην 
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Πάτρα. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε σε € 960 και η 
συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η 
ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. σε αυτό ανερχόταν κατά τη σύσταση σε 50,0 % (25,0 % για τον Όµιλο), 
µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
της. Εντός της κλειόµενης χρήσεως ολοκληρώθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. συνολικού ποσού 
€ 1.014. Στην εν λόγω αύξηση η θυγατρική εταιρεία Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. συµµετείχε κατά 51,3 % µε συνέπεια το ποσοστό 
συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της πρώτης να ανέλθει κατά την 31/12/2009 σε 
50,7 % (25,3 % για τον Όµιλο). 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου  EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 1/7/2009, από κοινού 

µε τη θυγατρική της εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΕΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προχώρησε στη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας 
µε την επωνυµία EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.. 
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας ανέρχεται σε € 60 
και διαιρείται σε 6.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 
εκάστη. Η συµµετοχή της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. είναι 99,0 %, ενώ το υπόλοιπο    
1,0 % κατέχεται από την θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΕΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι κυρίως η 
παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης στον τοµέα των ιατρικών εξετάσεων και 
διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας. 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 7/7/2009 προέβη από κοινού µε 

συνεργαζόµενους ιατρούς στη σύσταση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας 
εταιρείας, το οποίο αριθµεί 44.000 µετοχές και ανέρχεται σε € 132, η Εταιρεία συµµετέχει 
µε ποσοστό 50,0 % µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της. Σκοπός της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρείας είναι η ίδρυση και 
λειτουργία κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην 
ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Κατά την 21/12/2009 η µητρική εταιρεία του Οµίλου 
προέβη στην πώληση 11.880 µετοχών, ήτοι ποσοστό 27,0 % του µετοχικού κεφαλαίου 
της θυγατρικής εταιρείας, έναντι ποσού € 36 χωρίς να επέλθει καµία µεταβολή στην 
άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων. Συνεπεία της ανωτέρω 
πώλησης το ποσοστό συµµετοχής της EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. στο µετοχικό κεφάλαιο 
της  EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 
κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 23,0 %. 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 20/8/2009 προέβη στην 

εξαγορά ποσοστού 47,0 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε, µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Το τίµηµα για την ανωτέρω εξαγορά ανήλθε 
αρχικώς σε  € 2.000 και θα διαµορφωθεί οριστικά κατά την πλήρωση των όρων του 
σχετικού συµφωνητικού κατά το δεύτερο εξάµηνο της χρήσεως 2010. Η Εταιρεία 
λειτουργεί µονάδα χρόνιας αιµοκάθαρσης δυναµικότητας 30 κλινών στην περιοχή των 
Σερρών. 
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Εξαγορές και ιδρύσεις νέων συγγενών εταιρειών 
 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 26/1/2009 συµµετείχε στην ίδρυση της εταιρείας 
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 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 % (36,5 % για τον 
Όµιλο). 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. προέβη στην εξαγορά 

ποσοστού 28,5 % των µετοχών της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η 
οποία λειτουργεί την κλινική µε την επωνυµία ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ στην πόλη της Λάρισας. 
Το τίµηµα της εν λόγω εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των € 621. Η κλινική στεγάζεται σε 
αυτόνοµο κτίριο 2.500 τ.µ. και διαθέτει µαιευτικό, γυναικολογικό, νεογνολογικό, 
χειρουργικό και γυναικολογικό τµήµα. Εντός της τρέχουσας χρήσεως ολοκληρώθηκε η 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. µε 
παραίτηση των παλαιών µετόχων και κάλυψη της ανωτέρω αύξησης ποσού € 15 και 
ποσού υπέρ το άρτιο ποσού € 185 εξ ολοκλήρου από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου 
EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ., µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της τελευταίας κατά 
την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 35,0 %. Το υπόλοιπο 65,0 % του µετοχικού 
κεφαλαίου ανήκει σε ιατρούς µαιευτήρες – γυναικολόγους της Λάρισας. 

 
 
Μεταβολές ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε την από 29/12/2008 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
κατά ποσό € 19.000. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε εξολοκλήρου από τη µητρική 
εταιρεία του Οµίλου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 858/16.1.2009 απόφασης της 
Νοµαρχίας Αθηνών.  

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 3/2/2009 προέβη στην 

απόκτηση επιπλέον 6,5 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., έναντι 
συνολικού ποσού € 87 το οποίο καταβλήθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως. Ως 
αποτέλεσµα της ανωτέρω εξαγοράς, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στην 
εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 39,0 %. 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. την 9/2/2009 προέβη στην 

απόκτηση του επιπλέον 50,0 % των µετοχών της εταιρείας EUROHOSPITAL 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α.Ε., η οποία έως 
και την 31/12/2008 ενσωµατώνονταν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι συνολικού 
ποσού € 30. Κατά την 19/3/2009 δηµοσιεύθηκε η αλλαγή επωνυµίας και σκοπού της, σε 
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. µε κύρια δραστηριότητα την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. Συνεπεία της εν λόγω εξαγοράς, η ανωτέρω εταιρεία 
ενοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης. Κατά την 3/4/2009 η µητρική εταιρεία πώλησε το 51,0 % των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., µε παράλληλη 
διακράτηση της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Κατά την 
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11/12/2009 η µητρική εταιρεία προέβη στην αγορά ποσοστού 31,0 % του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας έναντι ποσού € 19 µε συνέπεια το  ποσοστό 
συµµετοχής της κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 80,0 %. 
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου  ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Ε. κατά την 15/6/2009 προέβη στην απόκτηση επιπλέον 30,0 % των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., έναντι συνολικού ποσού € 1.200. Συνεπεία της 
ανωτέρω εξαγοράς σε συνδυασµό µε την απόκτηση επιπλέον 50,0 % των µετοχών της 
θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. από την 
µητρική εταιρεία, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην θυγατρική εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
διαµορφώθηκε σε 100,0%.  

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 30/6/2009 προέβη 

στην απόκτηση επιπλέον 50,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού € 7.300, µε 
αποτέλεσµα να καταστεί µοναδικός µέτοχος αυτής. 

  
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Α.Ε. εντός της τρέχουσας χρήσεως πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά  
€ 900 η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου 
EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας 
στην εν λόγω θυγατρική κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 99,6 %. 
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚO ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. την 31/8/2009 προέβη στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 
10,0 % (6,00 % για τον Όµιλο) του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. EUROMEDICA – ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Το 
τίµηµα για την εξαγορά του ανωτέρου ποσοστού ανήλθε σε € 300 και θα καταβληθεί 
σταδιακά έως τον Απρίλιο 2010. Συνεπεία της ανωτέρω εξαγοράς το ποσοστό 
συµµετοχής του Οµίλου στην ανωτέρω θυγατρική εταιρεία κατά την 31/12/2009 
διαµορφώθηκε σε 41,0 %.  
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ εντός του δευτέρου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως προέβη στην 
ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 10/11/2008 και στην οποία συµµετείχε η µητρική εταιρεία µε 
ποσοστό 11,0 % καταβάλλοντας € 50. Εντός του τετάρτου τριµήνου της κλειόµενης 
χρήσεως ολοκληρώθηκε η µε την από 26/6/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
αποφασισθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά ποσό € 872. 
Η µητρική εταιρεία συµµετείχε στην εν λόγω αύξηση κατά 51,1 % µε συνέπεια το 
ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στην εν λόγω θυγατρική κατά την 
31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 62,3 % . 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. εντός της κλειόµενης χρήσεως 

προέβη στην απόκτηση επιπλέον 2,0 % των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού   
€ 29. Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω εξαγοράς, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής 
εταιρείας στην εν λόγω θυγατρική κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 47,0 %. 
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� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
µε την από 17/9/2009 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της, αποφάσισε α) την εισφορά στην εταιρεία και απορρόφηση από αυτή του 
κλάδου εκµετάλλευσης πυρηνικού ιατρείου που αποσπάται από την ατοµική επιχείρηση 
"ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. ε’ του 
Ν.2166/93 και β) κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερόµενου και 
απορροφώµενου κλάδου της προαναφερθείσας ατοµικής επιχειρήσεως, ποσού € 65 και 
περαιτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά € 146 από κεφαλαιοποίηση των 
αποθεµατικών της θυγατρικής εταιρείας. Συνεπεία των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. αυξήθηκε κατά ποσό € 211 µε την 
έκδοση 7.178 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 29,35 
εκάστη, εκ των οποίων 2.531 µετοχές ανελήφθησαν από την EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ µε 
αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας 
κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 40,0 %.  
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε την από 28/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου η 
οποία ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως. Στην ανωτέρω αύξηση συµµετείχε: 
α) η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε την εισφορά τριών ιδιόκτητων όµορων οικοπέδων συνολικής 
εύλογης αξίας € 11.642 και µε την καταβολή µετρητών € 182, µε αποτέλεσµα το ποσοστό 
συµµετοχής της στην εν λόγω θυγατρική να διαµορφωθεί σε 82,8 % και β) η θυγατρική 
εταιρεία  του Οµίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. µε την εισφορά µέρους ενός ιδιόκτητου οικοπέδου εύλογης αξίας 
€ 387, µε αποτέλεσµα την συµµετοχή της κατά 2,3 % στο µετοχικό κεφάλαιο. Κατά την 
από 17/6/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας του 
Οµίλου ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 2.000. Η εν 
λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως χωρίς συµµετοχή της 
µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ., µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής 
της στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2009 να 
διαµορφωθεί σε 71,8 % (72,9 % για τον Όµιλο).      

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 

µε την από 25/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 34.160 µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας (ποσό σε ευρώ) € 3,00, σε τιµή διάθεσης (ποσό σε ευρώ) €30,00. Πιο συγκεκριµένα 
σηµειώθηκε αύξηση του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 102 καθώς και 
αύξηση της καταβληµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό        
€ 922. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως και καλύφθηκε εξ 
ολοκλήρου από την µητρική εταιρεία µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στη 
θυγατρική εταιρεία κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 87,1 %. 

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA  ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. µε την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά  
€ 2.500. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως και η 
συµµετοχή της µητρικής εταιρείας σε αυτή ανήλθε σε 37,8 %, ήτοι ποσό € 944, µε 
αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στη θυγατρική εταιρεία κατά την 31/12/2009 να 
διαµορφωθεί σε 47,8 %. 
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� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. µε την από 
10/6/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 1.653. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε 
εντός της κλειόµενης χρήσεως και η συµµετοχή της µητρικής εταιρείας σε αυτή ανήλθε σε 
85,1 %, ήτοι € 1.407, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στη θυγατρική εταιρεία 
κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 59,8 %. 

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. κατά την 3/2/2009 προέβη στην πώληση 1.200 µετοχών της θυγατρικής 
εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού € 39. Εντός του τετάρτου 
τριµήνου της χρήσεως 2009 ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε, όπως αυτή είχε αποφασισθεί µε την από 30/6/2009 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. Η εν λόγω αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου ποσού € 355 καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την θυγατρική εταιρεία 
του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.. Συνεπεία των 
ανωτέρω, το ποσοστό συµµετοχής της τελευταίας στην επίσης θυγατρική εταιρεία του 
Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. κατά την 31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 91,8 % (68,2 % για τον 
Όµιλο). 

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συµµετείχε µε ποσοστό 87,6 % στην αύξηση 
µετοχικού της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου EUROMEDICA AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. όπως αυτή αποφασίσθηκε κατά την από 
30/6/2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της τελευταίας, καταβάλλοντας 
ποσό € 1.253. Συνεπεία των ανωτέρω, το ποσοστό συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. κατά την 31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 78,8% (78,8% για 
τον Όµιλο). 

 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. κατά την 14/10/2009 προέβη 

στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, 
ποσοστού 49,0 %, έναντι συνολικού ποσού € 270.  

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

µε την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 160 µε την 
κεφαλαιοποίηση µερισµάτων και κατά ποσό € 274 µε την καταβολή µετρητών. Η 
ανωτέρω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός του τετάρτου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως 
και η µητρική εταιρεία του Οµίλου συµµετείχε µε ποσοστό 67,0 %, καταβάλλοντας 
µετρητά ποσό € 207 και µέσω της κεφαλαιοποίησης µερισµάτων ποσό € 84. Συνεπεία 
των ανωτέρω το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. 
στην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε. κατά την 31/12/2009 ανήλθε σε 49,3 %. 

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. µε την 

από 1/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε 
την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 520. Η εν λόγω αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου εξαµήνου της χρήσεως 2009 και η 
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θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συµµετείχε κατά το ποσοστό της (85,0%) στην ανωτέρω αύξηση 
διαθέτοντας το ποσό των € 442. Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε 
αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 51 µε την 
κεφαλαιοποίηση µερισµάτων και κατά ποσό € 384 µε την καταβολή µετρητών. Στην 
ανωτέρω αύξηση η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συµµετείχε µε 93,8 %, καταβάλλοντας 
µετρητά ποσό € 365 και µέσω της κεφαλαιοποίησης µερισµάτων ποσό € 43. Συνεπεία 
των ανωτέρω το ποσοστό συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην επίσης 
θυγατρική εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
κατά την 31/12/2009 διαµορφώθηκε σε 87,5 % (43,1 % για τον Όµιλο). 
 

� Η συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του Οµίλου στην υφιστάµενη θυγατρική εταιρεία 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε.  εντός της 
τρέχουσας χρήσεως µειώθηκε κατά ποσό € 300 σύµφωνα µε τους όρους του αρχικού 
συµφωνητικού εξαγοράς. Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω µείωσης, το κόστος συµµετοχής 
της µητρικής εταιρείας του Οµίλου στην εν λόγω θυγατρική κατά την 31/12/2009 
διαµορφώθηκε στο ποσό των € 2.850, χωρίς να µεταβληθεί το ποσοστό συµµετοχής. 
 

Μεταβολές αξίας κτήσεως συµµετοχών λόγω συµµετοχής σε αυξήσεις µετοχικού 
κεφαλαίου υφιστάµενων θυγατρικών εταιρειών 
 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. µε την από 19/2/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 
ποσό € 4.000. Η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε µε την µερική καταβολή ποσού € 2.844. 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου συµµετείχε κατά το ποσοστό της (50,0 %) στην ανωτέρω 
αύξηση διαθέτοντας το ποσό των € 1.422. Κατά την 24/12/2009 η θυγατρική εταιρεία του 
Οµίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. µε έδρα την Θεσσαλονίκη προέβη σε εξαγορά 3,4 % του 
µετοχικού κεφαλαίου της έναντι ποσού € 100, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής 
του Οµίλου κατά την 31/12/2009 στην EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. να ανέρχεται σε 51,8 %. 

 
� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥIΑΤΡΕΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. µε την από 19/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 300. Εντός της 
κλειόµενης χρήσεως και µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εν λόγω αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ αυξήθηκε κατά το ποσό των € 147 χωρίς να επέλθει µεταβολή στο ποσοστό 
συµµετοχής της στην εν λόγω θυγατρική. Κατά την από 12/10/2009 συνεδρίαση της 
Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥIΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά ποσό € 600 µε συµµετοχή της θυγατρικής 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσοστό 50,0 % µε συνέπεια το ποσοστό συµµετοχής της τελευταίας 
στην πρώτη κατά την 31/12/2009 να διαµορφωθεί σε 49,3% (49,3 % για τον Όµιλο). 
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. µε την από 18/11/2008 απόφαση της Γενικής 
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Συνέλευσης των µετόχων της, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 
ποσό € 300. Εντός της κλειόµενης χρήσεως και µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
για την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου η συµµετοχή της θυγατρικής εταιρείας 
του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αυξήθηκε κατά το ποσό των € 158 χωρίς να επέλθει µεταβολή 
στο ποσοστό συµµετοχής της στην εν λόγω θυγατρική. 
 

� Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βάσει της από 30/6/2009 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου κατά ποσό € 250 µε την καταβολή µετρητών. Η εν λόγω αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου ολοκληρώθηκε εντός του τετάρτου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως και η 
µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. συµµετείχε κατά το ποσοστό της, ήτοι 49,0%. 

 
�  Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. βάσει της από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 
ποσό € 360 µε την καταβολή µετρητών. Η εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
ολοκληρώθηκε εντός του τετάρτου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως και η µητρική 
εταιρεία EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. συµµετείχε κατά το ποσοστό της, ήτοι 42,0%. 

 
Μεταβολές αξίας κτήσεως συµµετοχών λόγω συµµετοχής σε αυξήσεις µετοχικού 
κεφαλαίου υφιστάµενων συγγενών εταιρειών 
 
� Η συγγενής εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA – ΑΡΩΓΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. βάσει της από 
19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό € 646 µε την καταβολή µετρητών. Η εν 
λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε εντός του τετάρτου τριµήνου της 
κλειόµενης χρήσεως και η µητρική εταιρεία EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. συµµετείχε κατά το 
ποσοστό της, ήτοι 25,0 %. 

 
∆εσµευτικές συµφωνίες για την απόκτηση νέων συµµετοχών 
 
� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου προέβη σε δεσµευτική συµφωνία εξαγοράς του 49,0 % 

των µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 
Ι.Α.Ε. που λειτουργεί διαγνωστικό εργαστήριο στο νησί της Λήµνου, έναντι συνολικού 
ποσού € 680. Η εν λόγω εταιρεία προ της εξαγοράς, θα απορροφήσει το µοναδικό 
ακτινολογικό εργαστήριο που λειτουργεί στο νησί της Λήµνου ώστε να δηµιουργηθεί ένα 
πολυδύναµο καθετοποιηµένο ιατρικό κέντρο, µε συµµετοχή ιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων, µε τα εξής τµήµατα: µικροβιολογικό, κλασσικό ακτινολογικό, αξονικό 
τοµογράφο, µαστογράφο, υπέρηχο, triplex και οστεοπόρωσης. Το νέο διαγνωστικό 
κέντρο θα αναβαθµίσει τις υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας προς 
τους κατοίκους της Λήµνου.  
 

� Η µητρική εταιρεία του Οµίλου προέβη σε δεσµευτική συµφωνία εξαγοράς του 70,0 % 
των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας που θα προέλθει από τη µετατροπή της εταιρείας 
µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, έναντι συνολικού ποσού € 2.600. Το υπόλοιπο 30,0% θα ανήκει στον 
ιδρυτή προγεννητιστή ιατρό. Η υπό εξαγορά εταιρεία λειτουργεί εξειδικευµένο κέντρο 
ιατρικής εµβρύου και προγεννητικού ελέγχου. Η ΕUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. µε αφετηρία 
την επικείµενη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα του προγεννητικού ελέγχου και ιατρικής 
εµβρύου. 

�  Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας προέβη στην σύναψη 
µνηµονίου εξαγοράς του 40% των µετοχών της ανώνυµης εταιρίας που θα προέλθει από 
τη µετατροπή της Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ - 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.), η οποία λειτουργεί ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο 
στην πόλη της Ζακύνθου. Το τίµηµα για την εξαγορά του 40% του µετοχικού κεφαλαίου 
της υπό µετατροπή εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 260. Το συγκεκριµένο εργαστήριο 
λειτουργεί από το 1997 και διαθέτει  αξονικό τοµογράφο, µαστογράφο, υπέρηχο, µέτρηση 
οστικής πυκνότητας και τµήµα κλασικής ακτινολογίας. Στο νέο εταιρικό σχήµα, εκτός από 
την θυγατρική εταιρεία, προβλέπεται να συµµετάσχουν τεχνολόγοι του εργαστηρίου µε 
ποσοστό 9,0 % και ιατροί από τα Επτάνησα και τη ∆υτική Ελλάδα µε ποσοστό 51,0 %. 

 
 
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 από το 
σύνολο των εταιρειών που περιλαµβάνονται σε αυτές και είναι οι ακόλουθες: 
 
 
4.1 Βάση ενοποιήσεως 
Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2009 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 εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές 
αποµείωσης. 
 
 
4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των 
κερδών και των ζηµιών των συνδεδεµένων εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι την 
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 
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υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική 
ιδιότητα. 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές 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, εκτός και εάν η διενέργεια αποτιµήσεως σε συντοµότερη χρονική 
περιόδο κρίνεται επιβεβληµένη βάσει των ισχύοντων συνθηκών αγοράς κατά την εκάστοτε 
ηµεροµηνία ισολογισµού, µειούµενη κατά τις αποσβέσεις όσον αφορά τα κτίρια. Οι 
σωρευµένες αποσβέσεις κατά την χρονική στιγµή µίας επανεκτίµησης αντιλογίζονται και το 
κόστος κτήσεως αναπροσαρµόζεται στο ποσό της εκτίµησης. Όλα τα άλλα στοιχεία των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται στο ιστορικό τους κόστος µειούµενο µε τις 
διενεργηθείσες επί αυτού αποσβέσεις. 
  
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από 
την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων 
φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 
λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  
 
Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 
αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι 
άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 
 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 
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περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
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 ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης. 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. 
 
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 
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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 απ' εύθειας στα 
ίδια κεφάλαια ως συναλλαγή µεταξύ µετόχων. 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 επίσης απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
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 χρήσεως. 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 
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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 στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους η οποία 
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στην 
εύλογη 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 31/12/2009 και την 
31/12/2008 δεν υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία τους. 
 
 
4.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
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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 
χρήσεως. 

 
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 χρήση κατά την οποία 
προκύπτουν. 
 
4.9.2 ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :  
� Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
� Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

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

λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 
µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
4.9.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 
και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
4.9.4 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
προηγούµενες τρείς κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς 
τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο 
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 
περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 
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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 ∆ιαθέσιµα 
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 
της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 
 
 
4.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα 
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 
ποσού.  
 
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
 
4.13 ∆άνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα  
στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού 
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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 
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. 
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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 ∆ηµοσίου. 
 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές 
που αναλύονται στην Σηµείωση 35 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 συνολικών εσόδων και αποτελούνται από τη 
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τους 
τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη 
προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως 
ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη 
και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου παροχής 
υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού 
κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 
10 % της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές 
συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 
 
 
4.18 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα  
Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 
που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και 
ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος 
το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον 
Όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή 
των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο Όµιλος δεν έχει καµία 
νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το 
πρόγραµµα.  
 
 
4.19 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
µέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης 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 
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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 χρήσεως 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 συνολικών εσόδων, 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 χρήσεως 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 
συνολικών εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
 
4.22.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 
απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και 
να αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον 
εκµισθωτή. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 
 
4.22.3 Κόστος χρηµατοδότησης 
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
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4.23 Κέρδη ανά µετοχή  
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µε το 
µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριµένης χρήσεως, 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 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιµης εσωτερικής πληροφόρησης, µε απώτερο σκοπό να 
αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανοµή των πόρων. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου,  η 
οποία καθορίζει τους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης βασιζόµενη στην εσωτερική 
πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του Οµίλου στους ακόλουθους τοµείς:  
 

•    ∆ιαγνωστικά κέντρα: τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης 
ασθενειών χωρίς την ανάγκη νοσηλείας.  

•    Κλινικές: οι οποίες εξειδικεύονται στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των 
παρουσιαζόµενων ασθενειών, παρέχοντας τη δυνατότητα νοσηλείας.  

•    Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας: τα οποία παρέχουν εξειδικευµένες 
υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ειδικής φυσικής αγωγής, προγράµµατα 
νευροφυσιολογικού ελέγχου και αξιολόγησης, ειδικά προγράµµατα γυµναστικής, 
καθώς και προγράµµατα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας, και εργοθεραπείας 

•    Λοιπές εταιρείες: οι οποίες παρέχουν λοιπές, πλήν ιατρικών, υπηρεσίες.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε τοµέα βάσει των 
πραγµατοποιηθέντων πωλήσεων και των λειτουργικών αποτελεσµάτων του καθώς επίσης 
και µε τη χρήση του δείκτη EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortisation - κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων).  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει το µέγεθος του EBITDA ως τα κέρδη προ φόρων της 
περιόδου προσθέτοντας τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα και τις 
συνολικές αποσβέσεις των ενσώµατων και ασώµατων πάγιων στοιχείων που αντιστοιχούν 
στη συγκεκριµένη περίοδο. Το κονδύλι "χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα" 
αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος 
(τόκοι καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο "επενδύσεις 
κεφαλαίου" νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες 
κλπ), ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα). Το 
κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους 
δανειακών κεφαλαίων, µη λειτουργικές συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα µερισµάτων, 
κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και αποτίµηση 
χρεογράφων, ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων. Το κονδύλι των "αποσβέσεων" 
που προστίθεται στα κέρδη προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό 
των αποσβέσεων των ενσώµατων παγίων στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις 
των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέσιµη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογείται µε τρόπο 
συνεπή µε την µέθοδο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
τιµής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών 
κινδύνων του Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που 
µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου οι πολιτικές της 
οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση αναγνωρίζει, 
υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις 
λειτουργικές µονάδες του Οµίλου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη 
συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές 
όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και µη χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 
 
 
5.1 Κίνδυνος αγοράς 
5.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο σχεδόν των 
περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ. Αναφορικά µε τις 
περιορισµένες εµπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόµισµα διαφορετικό του 
λειτουργικού, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών µε προκαταβολικό 
διακανονισµό µε σκοπό τον περιορισµό των συναλλαγµατικών διαφορών.  
 
5.1.2 Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής 
θέσης στις κατηγορίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η 
σχετική έκθεση του Οµίλου περιορίζεται σηµαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της 
ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα τα οποία εκµεταλλεύεται ο Όµιλος και δεν υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως ή 
διαθέσεως στο άµεσο µέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει από το 
χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που διακατέχει ο Όµιλος, πέρα από το γεγονός ότι αυτά 
αντιπροσωπεύουν µικρό µέρος της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου, περιορίζεται ουσιαστικά 
από την υιοθετούµενη στρατηγική της ∆ιοικήσεως αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις η 
οποία έχει να κάνει µε τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου οικονοµικού 
οφέλους κυρίως µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης στις κατηγορίες των 
διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσεως. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των 
τιµών εκείνων των χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές 
(χρηµατιστήριο) και αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό ορίζοντα εκάστης 
επενδύσεως.    
 
Κατά την 31/12/2009 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο 
των εταιρειών ΙΑΣΩ Α.Ε. (5.315.532 µετοχές συνολικής αξίας € 19.933) και ΑΧΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (1.987.407 µετοχές συνολικής αξίας € 1.411) οι 
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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 € 213. 
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 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 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 20/7/2007 είχε εκταµιεύσει δάνειο (µετατρέψιµο 
οµολογιακό δάνειο) ποσού € 60.100 (αποτιµηµένο την 31/12/2009 σε € 54.943), το οποίο είναι 
σταθερού επιτοκίου (συµβατικό) και ανέρχεται στο 3,60 % ετησίως και ως εκ τούτου δεν 
υφίσταται θέµα επιτοκιακού κινδύνου. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο 
εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.  
 
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και 
τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. 
 
Κατά την 31/12/2009, 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 € 1.136 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 επί πίστωση απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της 
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων 
κατά περίπτωση.   
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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 χρήσεως λήφθηκαν χορηγήσεις οµολογιακών δανείων συνολικού ποσού € 39.000 
ενώ βραχυπρόθεσµος δανεισµός αυξήθηκε κατά συνολικό ποσό € 9.361. Το προϊόν του 
ανωτέρω τραπεζικού δανεισµού χρησιµοποιήθηκε για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων 
τραπεζικών δανείων και τη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων του Οµίλου και της 
Εταιρείας. Επίσης, ο Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του µε 
σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.  
 
Η ∆ιοίκηση επισκοπεί τις κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίµων µε βάση τις 
προσδοκώµενες ταµειακές ροές του Οµίλου.  
 
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 
σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 
 

Κατά την 31/12/2009 Μέχρι 1 
έτος  

Από 1 έως 
και 2 έτη  

Από 2 έως 
και 5 έτη  

Πάνω από 
5 έτη 

∆άνεια 93.312  57.580  154.759  66.348 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 105.415  0  0  0 

        
        

Κατά την 31/12/2008 Μέχρι 1 
έτος  

Από 1 έως 
και 2 έτη  

Από 2 έως 
και 5 έτη  

Πάνω από 
5 έτη 

∆άνεια 83.950  46.786  193.368  17.474 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 99.276 

 
0 

 
0 

 
0 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Σύνολο δανείων (Σηµείωση 34) 371.999  341.578 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµείωση 29) (31.275)  (36.500) 
Καθαρό χρέος 340.724  305.079 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 247.089  204.180 
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου 587.813 

 
509.259 

Συντελεστής µόχλευσης 57,96% 
 

59,91% 
 
Η µεταβολή του συντελεστή µόχλευσης για τον Όµιλο κατά την κλειόµενη χρήση οφείλεται 
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κατά κύριο λόγο: (α) στην άντληση νέων κεφαλαίων µέσω τραπεζικού δανεισµού η οποία 
αύξησε το καθαρό χρέος κατά το ποσό των € 35.645, τα οποία διατέθηκαν για τη 
χρηµατοδότηση του εν εξελίξει εκτεταµένου επενδυτικού πλάνου του Οµίλου και (β) στην 
επανεκτίµηση των ιδιόκτητων ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδυτικών ακινήτων στις 
εύλογες αξίες τους αποτίµηση, η οποία ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου κατά το 
καθαρό ποσό των € 45.305 (ύστερα από την αναβαλλόµενη φορολογία). 
   
Σηµειώνεται επίσης ότι ο Όµιλος παρακολουθεί τον ανωτέρω συντελεστή καθώς συνδέεται µε 
την αναπροσαρµογή του περιθωρίου επιτοκίου (spread) των υπογεγραµµένων δανειακών 
συµβάσεων.   
 
 
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 της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η αναφερόµενη τιµή της 
αγοράς που χρησιµοποιείται για χρηµατοοικονοµικούς σκοπούς από τον Όµιλο είναι η 
τρέχουσα τιµή προσφοράς. 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε µια ενεργή 
αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιµήσεων. Η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου χρησιµοποιεί πληθώρα µεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις συνθήκες 
αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης.  
 
 
6. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
Η διοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 
προκειµένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση µε 
την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 
εκτιµήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα 
τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 
στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο 
των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 
 
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη 
των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά 
τους επόµενους δώδεκα µήνες έχουν ως ακολούθως: 
 
Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας 
Ο Όµιλος διενεργεί τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.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 
19. 
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Έλεγχοι αποµείωσης διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού 
Ο Όµιλος σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού προβαίνει σε αξιολόγηση για το εάν υφίστανται 
αντικειµενικές αποδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Αν 
υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις, ο Όµιλος αναγνωρίζει την σωρευτική ζηµία που είχε 
αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων, έστω και 
αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει πάψει να αναγνωρίζεται. 
Περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη Σηµείωση 22. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή 
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά 
ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της 
επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την 
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 ∆.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 
προσδιοριστεί η πρόβλεψη 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 και οι διαφορές 
αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους. 
 
 
7. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες αναθεωρηµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆.Π.Χ.Α. 8, 
απαιτείται 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 της λειτουργικής δραστηριότητας. 
 
Η αξιολόγηση κάθε τοµέα πραγµατοποιείται µε βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων. Οι πωλήσεις µεταξύ των λειτουργικών τοµέων απαλείφονται σε επίπεδο 
ενοποίησης. 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την παρουσίαση των 
λειτουργικών τοµέων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και την 31 
∆εκεµβρίου 2008, έχουν ως ακολούθως: 
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7.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα    
7.1.1 ∆εδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2009    

 
∆ιαγνωστικά 
κέντρα 

Λοιπές 
Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 66.664 189.081 (1.498) 254.246 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (45.748) (154.574) 1.017 (199.305) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 20.915 34.507 (481) 54.941 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 586 3.799 (24) 4.361 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (10.686) (15.274) 24 (25.936) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.010) (1.627) 0 (3.638) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.864) (2.588) (73) (5.525) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 5.942 18.816 (554) 24.204 
Κόστος χρηµατοδότησης 

   
(14.826) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών 
   

9.378 
Έσοδα επενδύσεων    (22.748) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (13.370) 
Φόρος εισοδήµατος    (5.162) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 
   

(18.533) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων    
    Αποσβέσεις 5.559 11.997 0 18.655 

     
     
7.1.2 ∆εδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2008    

 
∆ιαγνωστικά 
κέντρα 

Λοιπές 
Εταιρείες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

     
Πωλήσεις προς τρίτους 55.945 174.708 (1.892) 228.762 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (37.585) (145.322) 1.582 (181.325) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 18.360 29.386 (310) 47.437 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 942 3.644 (89) 4.497 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (10.124) (14.481) 87 (24.518) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.335) (1.505) 0 (2.839) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (213) (581) 0 (794) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) 7.630 16.463 (311) 23.782 
Κόστος χρηµατοδότησης    (17.952) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών    5.831 
Έσοδα επενδύσεων 

   
(20.528) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (14.698) 
Φόρος εισοδήµατος    2.726 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 
   

(11.972) 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων 

   
    Αποσβέσεις 3.821 10.755 0 15.008 

 
 
Η πληροφόρηση που παρέχεται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε σχέση µε το σύνολο του 
ενεργητικού και του παθητικού µετράται κατά τρόπο σύµφωνο µε εκείνο των οικονοµικών 
καταστάσεων. Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού κατανέµονται µε βάση 
τη φυσική θέση και τη λειτουργία του τµήµατος, αντίστοιχα. Η κατανοµή των ενοποιηµένων 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, σε κάθε λειτουργικό τοµέα, έχει ως ακολούθως: 
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7.2 Λοιπές πληροφορίες Κατάτασης Οικονοµικής Θέσης  
7.2.1 Λοιπές πληροφορίες Οικονοµικής Θέσης (κατά την 31/12/2009) 

 ∆ιαγνωστικά κέντρα Κλινικές Σύνολο Οµίλου 
  

    Σύνολο ενεργητικου 183.595 606.015 789.609 
  

      
    Σύνολο υποχρεώσεων 61.248 481.272 542.520 

  
      
      
      
7.2.2 Λοιπές πληροφορίες Οικονοµικής Θέσης (κατά την 31/12/2008) 

 ∆ιαγνωστικά κέντρα Κλινικές Σύνολο Οµίλου 
  

    Σύνολο ενεργητικου 129.475 543.809 673.285 
  

      
    Σύνολο υποχρεώσεων 22.999 446.106 469.105 

  
 
 
8. Κόστος πωλήσεων  
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008  
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων 71.139  69.800  65.607  64.317 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 57.157  49.602  36.302  33.042 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 22.656  19.784  14.065  13.395 

Επεξεργασίες από τρίτους 1.567  546  748  325 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.300 

 
1.534 

 
186 

 
474 

Έξοδα ενοικίων 3.336  3.220  2.097  2.079 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 3.536  3.784  2.284  2.642 
Λοιπές παροχές τρίτων 11.726  10.430  8.078  7.362 
Έξοδα από φόρους και τέλη 2.273 

 
2.061 

 
1.499 

 
1.384 

Έξοδα µεταφορών 289  348  223  210 
Έξοδα ταξειδίων 258  294  208  233 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 388  434  360  420 
Λοιπά έξοδα 8.531 

 
6.898 

 
6.111 

 
4.201 

Έξοδα αποσβέσεων 14.496  11.970  8.819  8.707 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 652  620  567  606 

Υπόλοιπο 199.305  181.325 
 

147.152  139.394 

 
 
9. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008  
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις 114 
 

209 
 

67 
 

175 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 994  1.410  706  705 
Έσοδα από εκµίσθωση παγίων 1.840  2.046  1.491  1.521 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 145  112  0  5 

Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων περ/κών 
στοιχείων 

131 
 

184 
 

6 
 

68 

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 7  35  2  5 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 266  80  33  74 
Έσοδα από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 11 

 
15 

 
0 

 
0 

Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 76  15  0  15 
Λοιπά έσοδα 151  86  0  13 
Έσοδα από προµήθειες - µεσιτείες 626  304  33  138 

Υπόλοιπο 4.361  4.497 
 

2.340  2.720 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008  
Χρήση               

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.110 
 

10.970 
 

5.881 
 

5.353 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.126  2.736  1.298  610 
Επεξεργασίες από τρίτους 238  155  34  15 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 375  1.177  8  351 
Έξοδα ενοικίων 762 

 
316 

 
297 

 
130 

Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 327  512  54  63 
Λοιπές παροχές τρίτων 1.023  1.030  192  175 
Έξοδα από φόρους και τέλη 801  860  37  70 
Έξοδα µεταφορών 183 

 
126 

 
53 

 
50 

Έξοδα ταξειδίων 133  120  49  55 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 253  199  85  99 
Λοιπά έξοδα 2.353  3.026  1.402  2.347 
Έξοδα αποσβέσεων 3.976 

 
2.978 

 
1.967 

 
1.942 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 275  311  92  98 

Υπόλοιπο 25.936  24.518 
 

11.450  11.359 

 
 
 
 
11. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008  
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 785 
 

563 
 

370 
 

337 
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 23  23  0  0 
Έξοδα ενοικίων 220  210  2  2 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 25  21  1  1 
Λοιπές παροχές τρίτων 77 

 
110 

 
2 

 
2 

Έξοδα από φόρους και τέλη 104  116  0  0 
Έξοδα µεταφορών 23  11  3  3 
Έξοδα ταξειδίων 20  10  3  3 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 283 

 
242 

 
4 

 
5 

Λοιπά έξοδα 279  244  73  63 
Έξοδα αποσβέσεων 109  60  0  0 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 6  7  6  6 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.685 

 
1.222 

 
775 

 
602 

Υπόλοιπο 3.638  2.839 
 

1.238  1.022 

 
 
12. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008  
Χρήση                 

1/1-31/12/2009  
Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 279  36  135  15 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµιές 121 

 
230 

 
22 

 
158 

Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 110  34  2  11 
Ζηµιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 0  37  0  0 
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων 8  22  8  0 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα προηγούµενων χρήσεων 42 

 
42 

 
34 

 
19 

Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 651  393  279  320 
Ζηµιά αποτίµησης ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 4.314  0  2.163  0 

Υπόλοιπο 5.525  794 
 

2.642  524 

 
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2009 προέβη σε επανεκτίµηση της εύλογης αξίας των ιδιόκτητων 
ακινήτων (γηπέδων-οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) που είχε ως αποτέλεσµα τη 
µείωση κατά € 4.314 της λογιστικής αξίας ορισµένων ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων η 
οποία αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η επίδραση στις 
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις ανήλθε σε € 2.163. 
 
 
 
13. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008   Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 14.903  18.201  12.584  15.152 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 192 
 

345 
 

124 
 

289 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 15.096  18.546  12.708  15.440 

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 270 

 
594 

 
77 

 
383 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 270  594  77  383 

        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (14.826)  (17.952)  (12.631)  (15.058) 

 
 
14. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 
Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση              

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008   Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008 

Έσοδα συµµετοχών 1.269  1.818  3.605  3.258 

Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 699 
 

250 
 

0 
 

0 

Κέρδη από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία 120  0  0  0 

Λοιπά έσοδα επενδύσεων 0  1.509  0  59 

Σύνολο εσόδων επενδύσεων 2.087  3.576  3.605  3.317 

        
Ζηµιές από πώληση επενδύσεων 3.619  0  4.090  0 

Ζηµία από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες 30  0  1.395  0 

Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων σε εύλογη αξία 0 
 

23.983 
 

0 
 

23.983 

Ζηµιές από αποµείωση αξίας επενδύσεων  20.575 
 

0 
 

20.375 
 

0 

Λοιπά έξοδα επενδύσεων 612  122  0  122 

Σύνολο εξόδων επενδύσεων 24.836  24.105  25.859  24.105 

        
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (22.748)  (20.528)  (22.254)  (20.788) 

 
Τα έσοδα συµµετοχών του Οµίλου, € 1.269, αφορούν έσοδα µερισµάτων από τα διαθέσιµα 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. 
 
Τα κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες, € 699, 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 21). 
 
Οι ζηµιές από πώληση επενδύσεων αφορούν: (α) κατά ποσό € 3.553, το αποτέλεσµα που 
προέκυψε από την πώληση 1.416.809 µετοχών της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε., η οποία περιλαµβάνεται στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (βλ. σχετικά και Σηµείωση 22) και (β) κατά ποσό 
€ 66 το αποτέλεσµα πώλησης του συνόλου του ποσοστού συµµετοχής της µητρικής 
εταιρείας στην θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. 
Οι ζηµίες από αποµείωση αξίας επενδύσεων, € 20.575, αφορούν τη ζηµία αποµείωσης των 
διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού του Οµίλου όπως 
αυτή προέκυψε από τον έλεγχο αποµείωσης που διενεργήθηκε κατά την 31/12/2009 (βλ. 
σχετικά και Σηµείωση 22). 
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Τα λοιπά έξοδα επενδύσεων, € 612, αφορούν τους φόρους απόκτησης µετοχών που 
καταβλήθηκαν για νέες εξαγορές εντός της κλειόµενης χρήσεως. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµιές από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία αφορούν την 
µείωση της λογιστικής αξίας των επενδυτικών ακινήτων όπως προέκυψε από την 
επανεκτίµηση που διενήργησε ο Όµιλος κατά την 31/12/2009. 
 
 
15. Φόροι εισοδήµατος 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 
 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008  

Χρήση                 
1/1-31/12/2009   Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 4.266  3.446  0  270 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν  818 
 

465 
 

603 
 

264 

Αντιστροφή σχηµατισθείσας πρόβλεψης διαφορών φορολογικού 
ελέγχου  

(1.437) 
 

0 
 

(1.248) 
 

0 

Λοιποί µη ενσωµατούµενοι φόροι 704  431  650  335 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 839 
 

1.022 
 

300 
 

550 

Αναβαλλόµενος φόρος (27)  (8.091)  (1.737)  (8.233) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5.162  (2.726) 
 

(1.432)  (6.813) 

        

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008  

Χρήση                 
1/1-31/12/2009   Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

        
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (13.370)  (14.698)  (26.688)  (26.022) 

 
  

 
  

 
  

 
  

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2009: 25 %, 2008: 25 %) 

(3.343) 
 

(3.674) 
 

(6.672) 
 

(6.506) 

∆απάνες µη εκπιπτόµενες από τη φορολογία εισοδήµατος 8.603  (84)  6.486  (307) 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούµενες 
χρήσεις 818  465  603  264 

Αντιστροφή σχηµατισθείσας πρόβλεψης διαφορών φορολογικού 
ελέγχου  

(1.437) 
 

0 
 

(1.248) 
 

0 

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 839 
 

1.022 
 

300 
 

550 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος (317)  (454)  (901)  (815) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5.162  (2.726) 
 

(1.432)  (6.813) 

 
 
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: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 10.288 

 
13.839 

 
7.551 

 
10.553 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (35.959) 
 

(23.128) 
 

(19.313) 
 

(16.329) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης (25.671)  (9.288) 

 
(11.761)  (5.776) 

        

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης (9.288) 
 

(25.175) 
 

(5.776) 
 

(20.610) 

Φόρος αποτελεσµάτων 27 
 

8.091 
 

1.737 
 

8.233 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων (16.410) 
 

7.797 
 

(7.723) 
 

6.602 

Υπόλοιπο τέλους (25.671)  (9.288) 
 

(11.761)  (5.776) 

        

        

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2008   
(Χρεώσεις) / 
Πιστώσεις 

Αποτελεσµάτων 
  

Χρεώσεις /  
(Πιστώσεις)                      
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
       

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (8.932) 
 

(0) 
 

(833) 
 

(9.766) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (3.125)  (626)  (2)  (3.753) 

Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (7.459)  761  (10.412)  (17.110) 

Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.900) 
 

(797) 
 

(5) 
 

(2.702) 

Λογισµός εξόδων οµολογιακού δανείου βάσει αποτελεσµατικού 
επιτοκίου (1.212)  1  0  (1.210) 

Κεφαλαιοποίηση τόκων  (24) 
 

(16) 
 

0 
 

(40) 

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (477)  (904)  1  (1.379) 

 
(23.128)  (1.580)  (11.251)  (35.959) 

        
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

       
Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 6.362 

 
617 

 
(5.067) 

 
1.912 

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 2.159  96  0  2.256 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.316 
 

71 
 

0 
 

1.388 

Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε 
επόµενες χρήσεις 2.153  370  0  2.523 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 1.761 
 

450 
 

(83) 
 

2.128 

Αποτέλεσµα από πώληση παγίων 4 
 

0 
 

0 
 

4 
Έξοδα συγχώνευσης 78 

 
0 

 
(9) 

 
69 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 6  3  0  9 

 
13.839  1.607  (5.158)  10.288 

        
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (9.288)  27  (16.410)  (25.671) 

        
Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 

       
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.235 

     
881 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (10.523)      (26.552) 

 (9.288) 
     

(25.671) 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2008   
(Χρεώσεις) / 
Πιστώσεις 

Αποτελεσµάτων 
  

Χρεώσεις /  
(Πιστώσεις)                      
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
       

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (7.759)  0  0  (7.759) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (2.324) 
 

(125) 
 

(2) 
 

(2.451) 

Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (4.360)  739  (2.623)  (6.243) 

Λογισµός εξόδων οµολογιακού δανείου βάσει αποτελεσµατικού 
επιτοκίου 

(1.195) 
 

0 
 

0 
 

(1.195) 

Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (155) 
 

(106) 
 

0 
 

(260) 

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (516)  (848)  0  (1.364) 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 3  (4)  0  (0) 

Κεφαλαιοποίηση τόκων  (24) 
 

(16) 
 

0 
 

(40) 

 
(16.329)  (359)  (2.625)  (19.313) 

        
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

       
Προσαρµογή αξίας επενδύσεων 6.406  661  (4.965)  2.102 

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 1.371 
 

(58) 
 

0 
 

1.313 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.011 
 

58 
 

0 
 

1.069 

Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε 
επόµενες χρήσεις 0  983  0  983 

Έξοδα συγχώνευσης 78  0  (9)  69 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 1.687  453  (124)  2.015 

 
10.553  2.096  (5.098)  7.551 

        
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (5.776)  1.737  (7.723)  (11.761) 

 
 
16. 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 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008  

Χρήση                 
1/1-31/12/2009   Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (21.578) 
 

(14.390) 
 

(25.256) 
 

(19.209) 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 43.640.820  43.640.820  43.640.820  43.640.820 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 5.635.073 
 

3.249.815 
 

1.353.488 
 

1.587.247 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 38.005.747 
 

40.391.005 
 

42.287.332 
 

42.053.573 

        
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (0,5678)  (0,3563)  (0,5972)  (0,4568) 

 
 
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 
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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 

 
Χρήση                 

1/1-31/12/2009   Χρήση                 
1/1-31/12/2008  

Χρήση                 
1/1-31/12/2009   Χρήση                 

1/1-31/12/2008 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (21.578) 
 

(14.390) 
 

(25.256) 
 

(19.209) 

Πλέον: Τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών µετά φόρων 3.024 
 

2.837 
 

3.024 
 

2.837 

Προσαρµοσµένο καθαρό κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους 
της µητρικής 

(18.554) 
 

(11.552) 
 

(22.231) 
 

(16.372) 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 38.005.747  40.391.005  42.287.332  42.053.573 

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

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 43.806.906  46.192.164  48.088.491  47.854.731 

        
Αµβλυµµένα κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (0,4926)  (0,3115)  (0,5252)  (0,4014) 

 
 
17. 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 31/12/2008 105.452 145.312 117.014 1.559 24.803 19.678 413.819 
Προσθήκες χρήσεως 2009 10.134 19.155 17.198 579 2.180 29.587 78.834 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 (3) (977) (44) (241) (13.628) (14.892) 
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 

27.694 (1.628) 0 0 0 17.255 43.321 

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 17 142 231 20 63 0 474 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 143.297 162.979 133.467 2.114 26.806 52.893 521.556 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2008 0 11.744 45.317 854 13.006 0 70.921 
Προσθήκες χρήσεως 2009 0 4.433 11.210 208 1.681 0 17.531 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 2 (949) (31) (196) 0 (1.174) 
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 0 (8.997) 0 0 0 0 (8.997) 

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 21 18 0 15 0 55 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 0 7.203 55.596 1.030 14.507 0 78.336 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2008 105.452 133.568 71.697 705 11.798 19.678 342.898 
Κατά την 31/12/2009 143.297 155.776 77.871 1.083 12.299 52.893 443.220 

 
 
Τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια του Οµίλου και της Εταιρείας αποτιµήθηκαν στις 
εύλογες αξίες τους την 31/12/2009 από αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι 
εκτιµήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες µεθόδους αποτίµησης ανάλογα µε τη φύση και τη 
χρήση των εκτιµηθέντων παγίων στοιχείων. Η υπεραξία των ενσώµατων παγίων που 
προέκυψε ανήλθε για τον Όµιλο και την Εταιρεία στο ποσό των € 56.632 και € 13.114 
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αντίστοιχα, µε συνέπεια την αύξηση των λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του 
Οµίλου και της Εταιρείας κατά το ποσό των € 45.258 (εκ των οποίων ποσό € 15.430 
αντιστοιχούσε σε µετόχους της µειοψηφίας) και € 10.491 για την Εταιρεία αντίστοιχα, µετά 
την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης για τον Όµιλο και την 
Εταιρεία ποσού € 11.374 και € 2.623 αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την αποτίµηση 
µεµονωµένων ιδιοχρησιµοπούµενων ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας προέκυψε 
υποαξία ποσού € (4.314) και € (2.163) αντίστοιχα, η οποία αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα", µε συνέπεια τη µείωση των 
αποτελεσµάτων µετά φόρων και ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το ποσό 
των € (3.451) και € (1.730) για την Εταιρεία αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 863 και                  
€ 433 αντίστοιχα. Συνέπεια όλων των ανωτέρω προσαρµογών, µε ποσό € 52.317 και                  
€ 10.951, προσαυξήθηκε το υπόλοιπο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της 
Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
Οι σχετικές αποσβέσεις των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της κλειόµενης χρήσεως 
υπολογίσθηκαν βάσει των αξιών αυτών πριν την εκτίµηση της 31/12/2009 και κατά συνέπεια 
το υπόλοιπο των αποσβέσεων των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων το οποίο βάρυνε την 
ενοποιηµένη και εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης χρήσεως δεν έχει 
επηρεασθεί από την αναπροσαρµογή της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων του 
Οµίλου και της Εταιρείας στις εύλογες αξίες αυτών.  
 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) αύξησαν το κόστος πωλήσεων κατά € 14.496 (2008: € 11.970), τα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας κατά € 3.976 (2008: € 2.978) και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
κατά € 109 (2008: € 60). 
  
Αποσβέσεις αξίας € 5.695 (2008: € 3.841) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
µηχανήµατα, λοιπό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα και λογισµικό περιλαµβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του µισθωµένου µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση παγίων ανέρχεται σε € 54.259 (2008: € 40.214). 
 
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 31/12/2008 69.520 66.619 82.553 898 14.339 3.227 237.155 
Προσθήκες χρήσεως 2009 359 5.758 4.679 463 937 2.450 14.646 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 (3) (309) (30) (85) (2.402) (2.828) 
Εισφορά ακινήτου σε θυγατρική 
εταιρεία (11.643) 0 0 0 0 0 (11.643) 

Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 15.808 (9.712) 0 0 0 0 6.096 

Ανακατάταξη επενδυτικών ακινήτων  (326) (1.689) 0 0 0 0 (2.014) 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 73.718 60.973 86.923 1.332 15.191 3.275 241.412 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2008 0 7.425 36.586 636 9.552 0 54.198 
Προσθήκες χρήσεως 2009 0 2.214 6.975 141 619 0 9.949 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 (170) (309) (30) (80) 0 (588) 
Εισφορά ακινήτου σε θυγατρική 
εταιρεία 0 0 0 0 0 0 0 

Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 0 (4.855) 0 0 0 0 (4.855) 

Ανακατάταξη επενδυτικών ακινήτων  0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 0 4.614 43.252 747 10.092 0 58.704 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2008 69.520 59.194 45.967 262 4.787 3.227 182.957 
Κατά την 31/12/2009 73.718 56.360 43.672 584 5.099 3.275 182.708 

 
 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων) αύξησαν το κόστος πωλήσεων κατά € 8.819 (2008: € 8.707) και τα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας κατά € 1.967 (2008: € 1.942). 
  
Αποσβέσεις αξίας € 3.868 (2008: € 1.688) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
µηχανήµατα, λοιπό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα και λογισµικό περιλαµβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του µισθωµένου µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση παγίων ανέρχεται σε € 33.045 (2008: € 21.570). 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά το τρίτο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσεως υιοθέτησαν τις 
διατάξεις του αναθεωρηµένου ∆.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 € 91 (2008: € 107) και € 964 (2008: € 764), 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 της Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα. 
    
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού     
€ 0 για την Εταιρεία και € 56.120 για τον Όµιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
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18. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Άδειες 
εκµεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώµατα 

Μισθωτικά 
δικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
    

Κατά την 31/12/2008 4.904 1.618 70 6.592 
Προσθήκες χρήσεως 2009 886 1.070 0 1.956 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 0 0 0 
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 5 0 0 5 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 5.795 2.688 70 8.553 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις 

    
Κατά την 31/12/2008 1.353 721 0 2.074 
Προσθήκες χρήσεως 2009 634 480 9 1.124 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 0 0 0 
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 1.988 1.202 9 3.199 

     
Αναπόσβεστη αξία 

    
Κατά την 31/12/2008 3.551 897 70 4.518 
Κατά την 31/12/2009 3.807 1.486 61 5.354 

 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Άδειες 
εκµεταλλεύσεως & 
λοιπά δικαιώµατα 

Μισθωτικά 
δικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
    

Κατά την 31/12/2008 3.635 1.518 0 5.153 
Προσθήκες χρήσεως 2009 750 328 0 1.078 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 0 0 0 
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 4.384 1.846 0 6.231 

     
Σωρευµένες αποσβέσεις 

    
Κατά την 31/12/2008 1.040 721 0 1.761 
Προσθήκες χρήσεως 2009 426 410 0 837 
Εκποιήσεις χρήσεως 2009 0 0 0 0 
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 
Σύνολο κατά την 31/12/2009 1.467 1.131 0 2.597 

     
Αναπόσβεστη αξία 

    
Κατά την 31/12/2008 2.595 798 0 3.392 
Κατά την 31/12/2009 2.918 715 0 3.633 
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19. Υπεραξία (Goodwill)  
Η κίνηση της υπεραξίας κατά την κλειόµενη χρήση έχει ως ακολούθως: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2008  

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις)  Ανακατατάξεις  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2009 

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

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.  2.608  0  0  2.608 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  337  0  0  337 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  147  0  0  147 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 
Α.Ε.  482  0  0  482 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.  530  0  0  530 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Ε.   197  0  0  197 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  10  0  0  10 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

325 
 

0 
 

0 
 

325 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

1.483 
 

0 
 

0 
 

1.483 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

1.288 
 

0 
 

0 
 

1.288 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
Ι.Α.Ε.  

467 
 

0 
 

0 
 

467 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  889  0  0  889 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  391  0  0  391 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  4.393  0  0  4.393 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  196  0  0  196 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  328  0  0  328 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  156  0  0  156 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.  1.585  0  0  1.585 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.  6.838  0  0  6.838 

ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
 

259 
 

(259) 
 

0 
 

0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

638 
 

0 
 

0 
 

638 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 
 

183 
 

0 
 

0 
 

183 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ 
 

4.328 
 

0 
 

0 
 

4.328 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  3.453  0  0  3.453 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  157  0  0  157 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  10  0  0  10 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2008  

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις)  Ανακατατάξεις  

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2009 

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  Ι.Α.Ε.  339  0  0  339 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ  121  0  0  121 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E.  23  0  0  23 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  754  0  0  754 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k.  1.064  0  0  1.064 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 
 

377 
 

0 
 

0 
 

377 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 
 

3.016 
 

0 
 

0 
 

3.016 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

171 
 

0 
 

0 
 

171 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

83 
 

0 
 

0 
 

83 

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.  580  0  0  580 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  410  0  0  410 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.   0  0  0  0 

∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.  0  326  0  326 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  0  1.791  0  1.791 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.  0  2.083  0  2.083 

         
Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών  56.169  0  0  56.169 

  
96.212 

 
3.941 

 
0 

 
100.153 

 
Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως απέκτησε τον έλεγχο τριών (3) νέων 
θυγατρικών εταιρειών: (1) της εταιρείας ∆.Σ. ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην πόλη των 
Γρεβενών, (2) της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία εκµεταλλεύεται κέντρο αποθεραπείας και 
αποκατάστασης ανοικτής νοσηλείας στην πόλη της Λάρισας και (3) της εταιρείας ΑΛΦΑ 
ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. η οποία παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες αιµοκάθαρσης στην 
πόλη των Σερρών.  
 
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 προσωρινή υπεραξία 
Τα επιµέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών 
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 
προσδιορίσθηκαν βάσει των λογιστικών αξιών των ισολογισµών των εξαγορασθέντων 
εταιρειών και είναι προσωρινά. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των περιουσιακών 
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στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων των εξαγορασθέντων εταιρειών, ο 
επιµερισµός του τιµήµατος εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 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 1/2/2009, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 49 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 3 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 52 

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3 
Σύνολο υποχρεώσεων 3 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 49 

  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 350 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %) 24 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 326 

 
 
Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή 
υπεραξία για τον Όµιλο την 20/8/2009, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΛΦΑ 
ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 43 
Αποθέµατα 20 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 242 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 40 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 345 

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 522 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1 

Σύνολο υποχρεώσεων 523 

  
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (178) 

  
Συνολικό κόστος εξαγοράς 2.000 
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (47,0 %) (83) 

Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 2.083 
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Εξαγορές χρήσεως µε οριστική υπεραξία 
Τα επιµέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ προσδιορίσθηκε βάσει των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων αυτής κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς και 
είναι οριστικά. 
 
Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική 
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/3/2009, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Έυλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 327  327 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2  2 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  8 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.599 

 
1.599 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 72  72 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.008 
 

2.008 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Μακροπρόθεσµα δάνεια 220 

 
220 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5  5 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 219  219 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 635 

 
635 

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 413 
 

413 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.492 
 

1.492 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 515 

 
515 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 2.100   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (60,0 %) 309   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 1.791 

  
 
Εξαγορές προηγούµενης χρήσεως µε οριστικοποίηση υπεραξίας εντός της τρέχουσας 
χρήσεως 
Τα επιµέρους ποσά υπεραξίας που προέκυψαν από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρειών 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. προσδιορίσθηκαν βάσει των εύλογων αξιών 
των  περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων αυτών κατά 
την ηµεροµηνία εξαγοράς και είναι οριστικά. 
 
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 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως ακολούθως: 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

90 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 182  13 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1  0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3  3 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 33 

 
0 

Αποθέµατα 10  10 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 567  840 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 136  136 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 931 
 

1.002 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 2  0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 78  78 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 61 

 
61 

Σύνολο υποχρεώσεων 142 
 

140 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 790 

 
862 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 510 

  
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (44,7%) 353   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 157 

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

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 39  29 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 127  0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2 

 
2 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16  26 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 171  376 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 16  62 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 373 

 
496 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Λοιπές προβλέψεις 11  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 70 

 
29 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 95 
 

144 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 23  10 

Σύνολο υποχρεώσεων 199 
 

183 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 174 

 
312 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 450   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (42,0 %) 73   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 377 
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Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική 
υπεραξία για τον Όµιλο την 22/8/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 
 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 17  25 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1  0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 216 

 
0 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 328  1.121 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 67  225 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 629 
 

1.370 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 63  0 
Λοιπές προβλέψεις 5  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 119 

 
0 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 174 
 

174 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 0  119 

Σύνολο υποχρεώσεων 361 
 

293 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 268 

 
1.077 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 3.150   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,0 %) 134   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 3.016 

  
 
Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική 
υπεραξία για τον Όµιλο την 3/9/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, έχουν ως 
ακολούθως: 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 299  137 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1  1 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8 

 
1 

Αποθέµατα 9  9 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 160  246 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 33  33 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 510 
 

427 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Μακροπρόθεσµα δάνεια 57  57 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 68  0 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 28 

 
0 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 257  257 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 9  9 

Σύνολο υποχρεώσεων 419 
 

323 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 91 

 
105 
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Συνολικό κόστος εξαγοράς 454   
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (48,0 %) 43 

  
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 410 

  
 
Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική 
υπεραξία για τον Όµιλο την 25/9/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως 
ακολούθως: 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.571  455 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2 

 
2 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2  2 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 29  2 
Αποθέµατα 2  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1 

 
1 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 84  154 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.691 
 

616 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 47 

 
0 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 907  0 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 202  0 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 350  350 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 322 

 
253 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.829 
 

603 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (138) 

 
13 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 103 

  
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %) (68)   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 171 

  
 
 
Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική 
υπεραξία για τον Όµιλο την 25/9/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
έχουν ως ακολούθως: 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.164  84 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 102 

 
2 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2  2 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16  3 
Αποθέµατα 5  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 203 

 
297 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 106  121 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.598 
 

510 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 1 
 

0 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 877  0 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 196  0 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 249  185 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1 

 
0 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.324 
 

185 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 275 

 
325 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 198 

  
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (42,0 %) 115   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 83 

  
 
 
Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική 
υπεραξία για τον Όµιλο την 13/11/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 

 

Εύλογες αξίες 
κατά την 

οριστικοποίηση 
της υπεραξίας 

 

Λογιστικές αξίες 
κατά την 
ηµεροµηνία 
πρώτης 

ενοποίησης 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 107 
 

44 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6  6 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 137  137 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 81  81 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 331 

 
268 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Μακροπρόθεσµα δάνεια 51  51 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 15 

  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 

  
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 51  51 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 136  136 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 4 

 
4 

Σύνολο υποχρεώσεων 269 
 

242 

    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 62 

 
26 

    
Συνολικό κόστος εξαγοράς 643 

  
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (100,0 %) 62   
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία 580 

  
 
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, η συγκριτική  κατάσταση οικονοµικής 
θέσης και η κατάσταση συνολικών εσόδων και της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών 
ροών της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 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 της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης, της 
ενοποιηµένης κατάστασης συνολικών εσόδων και της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών 
ροών για την χρήση που έληξε την 31/12/2008 έχουν ως κάτωθι: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2008 
όπως είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
οριστικοποίηση 
υπεραξίας 

  Ανακατατάξεις 
κονδυλίων   

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
Πάγιο ενεργητικό 

       
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 341.639  1.259  0  342.898 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.770  127  621  4.518 
Υπεραξία (Goodwill) 95.689 

 
523 

 
0 

 
96.212 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 0  0  0  0 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 6.993  0  0  6.993 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 

38.665 
 

0 
 

0 
 

38.665 

Ακίνητα για επένδυση 1.206  0  0  1.206 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.118  0  0  1.118 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 989 

 
246 

 
0 

 
1.235 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 490.069  2.155  621 
 

492.845 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

       
Αποθέµατα 8.163  0  0  8.163 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 138.116  (1.726)  (621)  135.769 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 9  0  0  9 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 36.739  (239)  0  36.500 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 183.026  (1.965)  (621)  180.440 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 673.095  190  0 
 

673.285 

        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

       
Μετοχικό κεφάλαιο 67.643 

 
0 

 
0 

 
67.643 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 57.504  0  (133)  57.371 
Αποθεµατικά κεφάλαια 36.402  13  133  36.548 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο 39.250 

 
(170) 

 
0 

 
39.080 

Ίδιες µετοχές (37.774) 
 

0 
 

0 
 

(37.774) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 163.025 
 

(157)  0 
 

162.868 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 42.101  (790)  0  41.312 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 205.127 
 

(947)  0 
 

204.180 

        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       
∆άνεια 256.854  774  0  257.628 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 5.780  89  0  5.869 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.547  (24)  0  10.523 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 2.794 

 
0 

 
0 

 
2.794 

Λοιπές προβλέψεις 2.367  0  0  2.367 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.163  0  0  1.163 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 279.504  839  0  280.343 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 99.170 

 
106 

 
0 

 
99.276 

∆άνεια 83.759  192  0  83.950 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 5.536  0  0  5.536 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 188.464  298  0  188.762 

Σύνολο υποχρεώσεων 467.969  1.136  0 
 

469.105 

        
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 673.095 

 
190  0 

 
673.285 
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Υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2008 
όπως είχαν 
δηµοσιευθεί 

 

Επίδραση από 
οριστικοποίηση 
υπεραξίας 

  Ανακατατάξεις 
κονδυλίων   

Οριστικά 
υπόλοιπα κατά 
την 31/12/2008 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ        
Πωλήσεις 229.123 

 
(361) 

 
0 

 
228.762 

Μείον: Κόστος πωλήσεων (181.428)  32  70  (181.325) 

Μικτό κέρδος 47.695  (329)  70  47.437 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.721  19  (243)  4.497 

 52.416  (310)  (172)  51.934 

        
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (24.626) 

 
(69) 

 
176 

 
(24.518) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.841)  5  (4)  (2.839) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (794)  1  0  (794) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα 24.155  (373)  (0)  23.782 
Κόστος χρηµατοδότησης (17.946) 

 
(6) 

 
0 

 
(17.952) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 6.209 
 

(379) 
 

(0) 
 

5.831 
Έσοδα επενδύσεων (20.528)  0  0  (20.528) 

Αποτελέσµατα προ φόρων (14.319)  (379)  (0)  (14.698) 
Φόρος εισοδήµατος 2.721  6  0  2.726 

Αποτελέσµατα µετά φόρων (11.599)  (373)  (0)  (11.972) 

        
Αποδιδόµενα σε: 

       
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (14.222)  (167)  (0)  (14.390) 
     - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.624  (206)  0  2.418 

        
        
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων: 

       
Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες (22.722)  108  0  (22.614) 

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων 7.359  0  0  7.359 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων (15.363) 
 

108  0 
 

(15.254) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων (26.961) 
 

(265)  (0) 
 

(27.226) 

        
Αποδιδόµενα σε: 

       
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (30.030)  (59)  (0)  (30.089) 
     - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.069  (206)  0  2.863 

        
        
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 

       
  Βασικά (0,3521)  (0,0041)  (0,0000) 

 
(0,3563) 

  Αµβλυµµένα (0,3079) 
 

(0,0036)  (0,0000) 
 

(0,3115) 
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Υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2008 
όπως είχαν 
δηµοσιευθεί 

  
Επίδραση από 
οριστικοποίηση 
υπεραξίας  

Ανακατατάξεις 
κονδυλίων   

Οριστικά 
υπόλοιπα 
κατά την 

31/12/2008 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
       

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Κέρδη προ φόρων (14.319) 
 

(379) 
 

0 
 

(14.698) 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για: 
       

Αποσβέσεις 14.950 
 

59 
 

0 
 

15.008 

Προβλέψεις 1.868 
 

9 
 

0 
 

1.877 

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 17 
 

(19) 
 

0 
 

(2) 

Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (250) 
 

0 
 

0 
 

(250) 

Έσοδα συµµετοχών (1.840) 
 

0 
 

0 
 

(1.840) 

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 22.652 
 

0 
 

0 
 

22.652 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (184) 
 

0 
 

0 
 

(184) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.946  6  0  17.952 

 40.839  (324)  0  40.514 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (2.500)  5  0  (2.495) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21.189)  (432)  181  (21.440) 

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (198)  0  0  (198) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (6.045)  615  0  (5.430) 

(Μείον):        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (16.910)  (8)  0  (16.918) 

Καταβεβληµένοι φόροι (4.973)  (12)  0  (4.985) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (10.976) 
 

(157) 
 

181 
 

(10.952) 

        
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 

       
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

(20.977) 
 

(244) 
 

0 
 

(21.221) 

Αγορά ιδίων µετοχών (20.450) 
 

0 
 

0 
 

(20.450) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (74.195) 
 

(1.792) 
 

(181) 
 

(76.168) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 850 
 

893 
 

0 
 

1.742 

Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 4.607 
 

0 
 

0 
 

4.607 

Τόκοι εισπραχθέντες 592  2  0  594 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

13 
 

0 
 

0 
 

13 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  1.818  0  0  1.818 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (107.743) 
 

(1.141) 
 

(181) 
 

(109.065) 

        
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: 

       
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων 125.515 

 
(1.042) 

 
0 

 
124.473 

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 

6.598 
 

2.096 
 

0 
 

8.694 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (4.304)  5  0  (4.299) 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (711)  0  0  (711) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 127.098 

 
1.059 

 
0 

 
128.157 

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

 
(239) 

 
0 

 
8.140 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 28.359 
 

0 
 

0 
 

28.359 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 36.739 
 

(239) 
 

0 
 

36.500 
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Κατά την 31/12/2009 διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης των υπολοίπων της οριστικής 
υπεραξίας που είχε καταβάλει ο Όµιλος για την απόκτηση του ποσοστού συµµετοχής του 
στις υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες του (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών) κατά την 
εν λόγω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 36.  
 
Ο εν λόγω έλεγχος διενεργήθηκε στα περιουσιακά στοιχεία (σε ενοποιηµένο επίπεδο) 
οµάδων µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών πλέον της επιµερισµένης σε αυτά υπεραξίας, 
οι οποίες περιλαµβάνουν συγκεκριµένες θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο γεωγραφικό τοµέα (περιφέρεια ή νοµό) στην Ελλάδα. Το 
ανακτήσιµο ποσό (η αξία χρήσης εκάστης οµάδας µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών 
που αντιστοιχεί σε γεωγραφικό τοµέα δραστηριότητας του Οµίλου κατά την εν λόγω 
ηµεροµηνία) ήταν υψηλότερο του προσαρµοσµένου λογιστικού υπολοίπου της υπεραξίας και 
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων εκάστης οµάδας µονάδων δηµιουργίας ταµειακών 
ροών. 
 
Το ανακτήσιµο ποσό εκάστης οµάδας µονάδων δηµιουργία ταµειακών ροών 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 %-9,4 % (2008: 8,9 % - 12,6 %) και οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές πέραν της 
πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 3,0 % (2008: 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 31/12/2009 και 31/12/2008: 
 
Προβλεπόµενα περιθώρια κέρδους: Η βάση µε την οποία προσδιορίσθηκαν τα µικτά 
περιθώρια κέρδους (σε ενοποιηµένο επίπεδο για κάθε οµάδα) είναι τα µικτά περιθώρια 
κέρδους των θυγατρικών εταιρειών που συµπεριλήφθηκαν σε έκαστη οµάδα µονάδων 
δηµιουργίας ταµειακών ροών, 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 οµάδα µονάδων δηµιουργία 
ταµειακών ροών να διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το µερίδιο αγοράς.   
 
Επιτόκια οµολόγων: Λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου εκδόσεως 
Ελληνικού ∆ηµοσίου στην αρχή της προβλεπόµενης πενταετίας. 
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20. 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 
31/12/2008 

Προσθήκες Μειώσεις 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2009 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 1.651 0 0 1.651 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2.806 0 0 2.806 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 486 0 0 486 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 407 0 0 407 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε. 1.185 1.025 0 2.210 

EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

649 0 0 649 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 245 0 0 245 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

7.108 0 0 7.108 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2.863 944 0 3.807 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7.916 1.407 0 9.323 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

60 19.000 0 19.060 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 134 87 0 220 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.684 0 0 1.684 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.470 0 0 1.470 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 31 0 0 31 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε  1.234 900 0 2.134 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
Ι.Α.Ε. 

0 0 0 0 

DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 0 0 0 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  0 0 0 0 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 437 0 0 437 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8.568 7.300 0 15.868 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 420 0 0 420 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

0 0 0 0 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4.622 500 0 5.122 

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

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 8.971 0 0 8.971 
ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 288 0 (288) 0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

685 28 0 713 

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

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ 5.250 0 0 5.250 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.405 291 0 4.695 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 84 0 0 84 

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  Ι.Α.Ε. 486 0 0 486 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 214 0 0 214 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 14.886 0 0 14.886 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 751 3 0 753 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.100 11.841 0 12.941 

EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS 1.584 0 0 1.584 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2008 

Προσθήκες Μειώσεις 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2009 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 0 0 0 0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.320 62 0 1.382 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. 0 0 0 0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 28 0 0 28 

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

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 3.150 0 (300) 2.850 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

103 123 0 225 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 198 151 0 350 

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 643 0 0 643 
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

35 1.422 0 1.457 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 454 0 0 454 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 0 0 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.  0 0 0 0 

∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0 350 0 350 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0 2.100 0 2.100 

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 0 48 0 48 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 77 0 77 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 149 0 149 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 59 0 59 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 0 2.000 0 2.000 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 0 30 0 30 

 
89.307 49.896 (588) 138.615 

 
Σχετικά µε την αξία κτήσεως των νεοαποκτηθέντων θυγατρικών εταιρειών καθώς και 
υφιστάµενων θυγατρικών εταιρειών παρατίθενται πληροφορίες στη Σηµείωση 3.  
 
 
21. 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 40,0 % στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITRON A.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, η οποία 
αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.180, ποσοστό συµµετοχής 38,5 % στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 3.023, ποσοστό 
συµµετοχής 21,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 552, 
ποσοστό συµµετοχής 24,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού 
τιµήµατος € 194, ποσοστό συµµετοχής 50,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού 
τιµήµατος € 1.248, ποσοστό συµµετοχής 25,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 363, ποσοστό 
συµµετοχής 36,5 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποκτήθηκε έναντι 
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συνολικού τιµήµατος € 146 καθώς και ποσοστό συµµετοχής 35,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι 
συνολικού τιµήµατος € 821. 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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Ο Όµιλος εντός της κλειόµενης χρήσεως απέκτησε τον έλεγχο της θυγατρικής εταιρείας S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Α.Ε. (πρώην I.E 
EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α.Ε.), λόγω της ανάληψης της άσκησης διοίκησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έως και την 31/12/2008 ενσωµατώνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο 
της καθαρής θέσης. 
 
 

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% 498 1.141 535 1.349 183 40,0% 424 811 388 773 51

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

40,0% 1.386 2.243 1.252 2.848 231 39,9% 1.352 1.473 566 1.172 76

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

38,5% 2.848 3.891 1.199 4.259 449 38,4% 2.893 3.751 938 4.420 539

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 21,0% 675 1.959 778 2.173 241 21,0% 624 2.105 1.165 2.031 478

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Α.Ε.

24,0% 130 492 254 93 (115) 24,0% 143 297 7 0 (4)

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 

50,0% 1.555 4.490 2.780 2.637 467 49,9% 1.326 2.699 1.455 1.219 201

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 0,0% 0 0 0 0 0 50,0% 28 61 4 0 (0)

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

25,0% 347 1.421 29 0 (63) 25,0% 202 810 0 0 0

EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

36,5% 138 389 190 158 (201) 0,0% 0 0 0 0 0

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 35,0% 966 1.983 1.226 1.515 428 0,0% 0 0 0 0 0

8.543 6.993

Κατά την 31/12/2009 Κατά την 31/12/2008
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22. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν 
συµµετοχές στις ακόλουθες εταιρείες:   
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2009 
 

Κατά την 31/12/2008 

  Λογιστική αξία  
Ποσοστό 
συµµετοχής  

Λογιστική αξία  
Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.498  5,2%  1.477  5,2% 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 19.933  10,0%  29.892  12,7% 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1.159 
 

15,0% 
 

1.917 
 

14,1% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 2.101 
 

6,0% 
 

2.101 
 

6,0% 

MEDITRED E.Π.E. 0  0,0%  0 
 

0,0% 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2.505  5,8%  3.112  5,8% 

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 15 
 

1,0% 
 

15 
 

1,0% 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝ-∆ΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝ.ΑΕ 19 
 

0,5% 
 

139 
 

0,5% 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1  -  1  - 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9  -  9  - 

ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 
 

- 
 

3 
 

- 

ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2 
 

- 
 

0 
 

- 

EUROMEDICA Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ  0  0,2%  0  - 

Υπόλοιπο 27.245     38.665   

        
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατά την 31/12/2009 
 

Κατά την 31/12/2008 

  Λογιστική αξία  
Ποσοστό 
συµµετοχής  

Λογιστική αξία  
Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.411  4,9%  1.391  4,9% 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 19.933  10,0% 
 

29.892  12,7% 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1.159 
 

15,0% 
 

1.917 
 

14,1% 

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

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2.505  5,8%  3.112  5,8% 

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

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝ-∆ΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝ.ΑΕ 19 
 

0,5% 
 

139 
 

0,5% 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1  -  1  - 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9  -  9  - 

EUROMEDICA Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ  0  0,2%  0  - 

Υπόλοιπο 27.152     38.576   
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν 
υφίσταται ενεργός αγορά στην οποία να 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:  
 
Η µητρική εταιρεία προχώρησε στην πώληση 1.416.809 µετοχών της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. 
από την οποία προέκυψε συνολική ζηµία ποσού € 3.553 η οποία καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2009 
κατείχαν 5.315.532 (2008: 6.732.341) µετοχές της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την αποτίµηση 
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των µετοχών αυτών κατά την 31/12/2009 προέκυψε ζηµία µετά φόρων συνολικού ποσού       
€ 2.934. 
 
Η µεταβολή της επενδύσεως του Οµίλου στην εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ οφείλεται 
στην αποτίµηση των κατεχόµενων από τον Όµιλο µετοχών βάσει της χρηµατιστηριακής τιµής 
αυτών κατά την 31/12/2009, από την οποία προέκυψε κέρδος µετά φόρων συνολικού ποσού  
€ 17 για τον Όµιλο και ποσού € 16 για την Εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση προχώρησε στη σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού 
εξαγοράς επιπλέον 0,9 % των µετοχών της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 
έναντι συνολικού τιµήµατος € 109. 
 
Εντός της κλειόµενης χρήσεως ο Όµιλος προέβει σε αποµείωση της αξίας των διαθεσίµων 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, συνολικού ποσού € 20.575, η 
οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στο κονδύλι "Έσοδα 
(Έξοδα) επενδύσεων". Για τις κατεχόµενες από τον Όµιλο µετοχές στις εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες ΙΑΣΩ Α.Ε. και ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αναγνωρίστηκε 
ζηµιά αποµείωσης στα αποτελέσµατα χρήσεως ίση προς την σωρευτική ζηµία από 
αποτίµηση στην εύλογη αξία αυτών που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια έως 
και την 31/12/2009, ποσού € 15.088 και € 3.892 αντίστοιχα. Επιπλέον, για τις επενδύσεις 
στις εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. και ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝ-∆ΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝ.Α.Ε., για τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός 
αγορά, αναγνωρίσθηκε ζηµιά αποµείωσης στα αποτελέσµατα χρήσεως, ποσού € 868, € 607 
και 120 αντίστοιχα.     
 
 
23. Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την εύλογη αξία που προσδιορίζεται 
από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε 
ακίνητα αφορούν στα ιδιόκτητα ακίνητα των θυγατρικών εταιρείων ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. επί της οδού Ίριδος 4 στο Παλαιό Φάληρο και ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε επί της συµβολής των οδών Χατζηδάκη 2 και Παγκάλου στην 
Ελευσίνα. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα αφορούν: (α) στην απόκτηση ακινήτου επί 
της οδού Ερατούς 2 και Λ. Αµφιθέας στο Π. Φάληρο, (β) ακινήτου επί της ∆ηµόσιας οδού 
Αµερικάνικης Σχολής – Ν. Μηχανιώνας στην Περαία Θεσσαλονίκης, (γ) ακινήτου επί της 
οδού Ιατρού Γωγούση 37 στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και (δ) ακινήτου στην περιοχή 
Καβγάλη του Νοµού Σερρών τα οποία πλην του τελευταίου, εκµισθώνονται σε θυγατρικές 
εταιρείες της µητρικής.  
 
Η κίνηση των ακινήτων για επένδυση εντός της κλειόµενης χρήσεως έχει ως ακολούθως: 
 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως 
   

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 

Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2009 0  2.022 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία 63  (1.395) 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 1.269 
 

7.416 
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Τα έσοδα από την εκµίσθωση των εν λόγω ακινήτων κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν 
στον Όµιλο και στην Εταιρεία σε € 121 (2008: € 121) και € 182 (2008: € 75) αντίστοιχα. 
 
 
24. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσµένες 
εγγυήσεις µισθώσεως ακινήτων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων. 
 
 
25. Χρηµατοοικονοµικά µέσα-συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης  
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για τον Όµιλο αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εµφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης της 31ης 
∆εκεµβρίου 2009 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους 

µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

Επενδύσεις 
κατεχόµενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

∆ιαθέσιµα για 
πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 27.245 27.245 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 160.912 0 0 0 0 160.912 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσης 

0 9 0 0 0 9 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 31.275 0 0 0 0 31.275 

Σύνολο 192.187 9 0 0 27.245 219.432 

       

       

Στοιχεία ενεργητικού όπως 
εµφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης της 31ης 
∆εκεµβρίου 2008 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία τους 

µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

Επενδύσεις 
κατεχόµενες 
ως την λήξη 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

∆ιαθέσιµα για 
πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 38.665 38.665 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 0 0 0 0 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 135.769 0 0 0 0 135.769 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 
χρήσης 

0 9 0 0 0 9 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 36.500 0 0 0 0 36.500 

Σύνολο 172.269 9 0 0 38.665 210.934 
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Υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 
31ης ∆εκεµβρίου 2009 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη αξία 
µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

Λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 0 0 278.687 278.687 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 0 0 93.312 93.312 

Σύνολο 0 0 371.999 371.999 

     

     

Υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 
31ης ∆εκεµβρίου 2008 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη αξία 
µέσω της 
κατάστασης 

αποτελεσµάτων 
χρήσης 

Παράγωγα για 
αντισταθµίσεις 
ταµειακών 
ροών 

Λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 0 0 257.628 257.628 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 0 0 83.950 83.950 

Σύνολο 0 0 341.578 341.578 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Eµπορεύµατα 49  10 
 

0  0 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά 6.938  6.367  4.591  4.356 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 2.243  1.786  0  0 

Σύνολο 9.231  8.163 
 

4.591  4.356 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Πελάτες 117.384  102.247  88.015  79.762 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 4.600 
 

4.414 
 

4.315 
 

4.185 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 11  14  0  0 

Επιταγές εισπρακτέες 696  1.286  296  884 

Επιταγές σε καθυστέρηση 210  168  210  107 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0 
 

0 
 

18.500 
 

25.404 

Βραχ. απαιτ. κατά λοιπού συµµετoχικού ενδιαφέροντος επιχ. 8.978  6.624  1.677  6.575 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.514  1.587  686  688 

Χρεώστες διάφοροι 26.809  19.698  16.460  15.480 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 2.150 
 

1.973 
 

1.928 
 

1.692 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.069  199  795  62 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 7.463  6.055  4.683  4.330 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 804  407  584  95 

 
171.689 

 
144.672 

 
138.149 

 
139.264 

Μειόν: Προβλέψεις (10.777)  (8.903)  (5.778)  (5.003) 

Υπόλοιπο 160.912  135.769 
 

132.370  134.261 
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Στο κονδύλι της εταιρικής καταστάσης οικονοµικής θέσης της συγκριτικής χρήσεως στο 
κονδύλι "Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων" περιλαµβάνεται και 
ποσό € 19.000 το οποίο εντός της κλειόµενης χρήσεως κεφαλαιοποιήθηκε και περιλαµβάνεται 
πλέον στο κονδύλι "Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες"(βλ. σχετικά και Σηµείωση 3). 
 
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 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Πελάτες 117.384 
 

102.247 
 

88.015 
 

79.762 

Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 4.600  4.414  4.315  4.185 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 11  14  0  0 

Επιταγές εισπρακτέες 696 
 

1.286 
 

296 
 

884 

Επιταγές σε καθυστέρηση 210 
 

168 
 

210 
 

107 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.514  1.587  686  688 

 
124.415 

 
109.716 

 
93.523 

 
85.626 

Μειόν: Προβλέψεις (10.424) 
 

(8.550) 
 

(5.778) 
 

(5.003) 

Υπόλοιπο 113.991  101.166 
 

87.744  80.623 

 
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν 
απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εµπορικές απαιτήσεις του 
Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις σε 
ευρώ.  
 
Η ενηλικίωση υπολοίπων της 31/12/2009 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 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Έως 3 µήνες 44.615  42.342  33.977  32.354 

Από 3 έως 6 µήνες 21.583  19.928  16.227  15.524 

Από 6 έως 12 µήνες 31.512  27.635  23.692  22.913 

Πέραν του έτους 26.705 
 

19.811 
 

19.627 
 

14.835 

Υπόλοιπο 124.415 
 

109.716 
 

93.523 
 

85.626 

 
 
Την 31/12/2009, εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αξίας € 10.424 (2008: € 
8.550) και € 5.778 (2008: € 5.003) αντίστοιχα είχαν αποµειωθεί. Οι εν λόγω απαιτήσεις, οι 
οποίες φέρουν χρονική ενηλικίωση πέραν του ενός έτους, προέρχονται από ιδιώτες πελάτες 
και ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Υπόλοιπο ενάρξεως 8.550  7.241  5.003  5.960 

Πρόβλεψη επισφαλών εµπορικών απαιτήσεων χρήσεως  1.685  870  775  602 

∆ιαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως µη εισπράξιµες 0  (1.558)  0  (1.558) 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων κατά την οριστικοποίηση 
υπεραξίας 189  1.998  0  0 

Υπόλοιπο λήξεως 10.424 
 

8.550 
 

5.778 
 

5.003 

 
Η δηµιουργία πρόσθετων προβλέψεων αποµείωσης εµπορικών απαιτήσεων περιλαµβάνεται 
στα "Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως" (Σηµείωση 11). 
 
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι 
η λογιστική αξία τους.  
 
 
28. 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 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Μερίδια Αµοιβαίου Κεφάλαιου εσωτερικού 9 
 

9 
 

8 
 

8 

Υπόλοιπο 9  9 
 

8  8 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Ταµείο 6.522 
 

4.559 
 

1.838 
 

1.740 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 24.753  31.940  5.985  15.970 

Υπόλοιπο 31.275  36.500 
 

7.823  17.710 

 
 
30. 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 2009 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 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 31/12/2009, οι µέτοχοι µε 
ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 
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ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/12/2009 

AXON HOLDINGS S.A. 21.270.575  48,74% 
HEALTHCARE INVESTORS LLC 4.909.021  11,25% 
SONAK A.E.B.E. 4.631.767  10,61% 
EURO PROCUREMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΤΑΙΡΕΙΑ 4.717.479  10,81% 

ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 8.111.978  18,59% 
ΣΥΝΟΛΟ 43.640.820  100,00% 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Τακτικό αποθεµατικό 3.304  2.968  2.693  2.693 

  Ειδικά αποθεµατικά 73 
 

0 
 

0 
 

0 

  Έκτακτα αποθεµατικά 1.356  1.356  1.394  1.394 

  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 516  199  158  158 

  Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 420  420  420  420 

  Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 241 
 

241 
 

279 
 

279 

  Αποθεµατικά από υπεραξία πωλήσεως µετοχών 9.351  9.310  9.310  9.310 

  Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 4.117  4.117  4.117  4.117 

  ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 782  782  782  782 

  Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 59.405 
 

29.292 
 

29.543 
 

21.520 

  Αποθεµατικό εύλογης αξίας επενδύσεων 0  (20.009)  0  (19.862) 

  Ειδικά έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (154)  (99)  0  0 

  Αποθεµατικό συγχώνευσης 7.963  7.972  7.963  7.972 

Υπόλοιπο 87.372  36.548 
 

56.659  28.783 

 
 
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 εύλογης αξίας επενδύσεων" αφορά αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από 
την αποτίµηση των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
στην εύλογη αξία τους. Εντός της κλειόµενης χρήσεως ο Όµιλος προέβει σε αποµείωση της 
αξίας των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και κατά 
συνέπεια το εν λόγω αποθεµατικό επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως (περισσότερες 
πληροφορίες παραθέτονται στη Σηµείωση 22). 
 
Το "αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες" αφορά αποθεµατικό που 
έχει σχηµατισθεί από την αποτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ιδιόκτητων ακινήτων 
(γηπέδων-οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.   
 
Το "αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές" αφορά 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

109 
 

αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από την σύναψη µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε 
µετοχές, συνολικού ποσού € 60.100 κατά την 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 κατά τη 
διανοµή των αποθεµατικών αυτών, υπολογιζόµενη, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 σε € 651 
περίπου και € 563 περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, θα αναγνωρισθεί όταν 
και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή τους.  
 
 
32. Ίδιες µετοχές 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως κατείχαν 5.796.639 και 
781.707 µετοχές αντίστοιχα της µητρικής εταιρείας του Οµίλου (ίδιες µετοχές), τις οποίες 
απόκτησαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 33.753 και € 7.288 αντίστοιχα. Τα σχετικά ποσά 
εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Κατά 
τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως πωλήθηκαν 1.463.047 ίδιες µετοχές από την µητρική 
εταιρεία και λοιπές θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, από τις οποίες προέκυψε ζηµία € 3.027 
η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και αποκτήθηκαν 752.874 
νέες ίδιες µετοχές έναντι συνολικού τιµήµατος € 7.195. Επίσης κατά την διάρκεια της 
κλειόµενης χρήσεως η µητρική εταιρεία του Οµίλου πώλησε 863.047 ίδιες µετοχές, από τις 
οποίες προέκυψε ζηµία € 3.285 η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου. 
 
 
33. 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. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την 26/03/2010 συνεδρίαση του µε την οποία 
ενέκρινε προς δηµοσιοποίηση τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις πρότεινε τη µη 
διανοµή µερίσµατος για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, λόγω της 
πραγµατοποιήσεως ζηµιογόνων αποτελεσµάτων. 
 
 
34. ∆άνεια 
Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί κατά κύριο λόγο 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 χρόνο χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου 
αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Χρήση 1/1-31/12/2009 

 
Χρήση 1/1-31/12/2008 

Πιστωτικό Ίδρυµα Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις  

Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 4.569 8.739 
 

4.427 9.499 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.723 55.443 
 

10.550 79.237 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 14.547 37.577 
 

14.352 27.536 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 72 0 
 

113 0 

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20.384 14.302 
 

19.675 101 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 240 451 
 

0 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.450 62.918 
 

5.976 63.324 

ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 0 5.000 
 

0 0 

ASPIS BANK 0 162 
 

0 185 

MILLENIUM BANK 8.284 0 
 

8.337 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2.204 0 
 

1.900 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 0 
 

103 0 

BNP PARIBAS 0 0 
 

0 0 

HSBC 8.180 0 
 

8.421 300 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 0 12.646 
 

962 0 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 0 1.836 
 

68 0 

ΑΤΤΙΚΗΣ FACTORING 0 0 
 

15 0 

Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 0 54.943 
 

0 53.010 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
την επόµενη χρήση 

16.667 0 
 

2.087 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 8.788 24.671  6.965 24.436 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 93.312 278.687  83.950 257.628 

 
 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρήση 1/1-31/12/2009 

 
Χρήση 1/1-31/12/2008 

Πιστωτικό Ίδρυµα Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις  

Βραχ/σµες 
υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 
υποχρεώσεις 

ALPHA BANK 4.000 0 
 

4.060 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.900 0  1.900 0 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 55.443  10.000 79.237 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10.101 25.919 
 

10.200 15.042 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 0 
 

0 0 

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18.480 0  18.480 0 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 59.790  0 59.744 

MILLENIUM BANK 7.986 0 
 

8.036 0 

HSBC 6.990 0 
 

6.990 0 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING 0 12.646  0 0 

Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 0 54.943  0 53.010 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
την επόµενη χρήση 14.000 0  0 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 4.509 12.948  3.952 15.344 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 67.965 221.689  63.619 222.377 

 
Οι σηµαντικότερες µεταβολές στον τραπεζικό δανεισµό της Εταιρείας και του Οµίλου 
περιγράφονται συνοπτικά ως κατωτέρω:  
 
Κατά το πρώτο εξάµηνο της κλειόµενης χρήσεως η µητρική εταιρεία προέβη στην έκδοση 
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οµολογιακού δανείου ποσού € 30.000 µε πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο 
οµολογιούχων την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Σκοπός του εν λόγω δανείου είναι η 
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού καθώς και η χρηµατοδότηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου. Το επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε 
σε Euribor πλέον περιθωρίου. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε οκτώ έτη, η δε 
αποπληρωµή αυτού θα γίνει σε δεκαπέντε εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Σηµειώνεται ότι εκ 
του συνολικού ποσού του οµολογιακού δανείου € 30.000, ποσό € 15.000 είχε προκαταβληθεί 
στην Εταιρεία κατά το τέταρτο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσεως. 
 
Κατά το πρώτο και τέταρτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσεως πραγµατοποιήθηκε 
αποπληρωµή οµολογιακού δανείου ποσού € 10.000 και € 13.890 αντίστοιχα µε πληρεξούσιο 
καταβολών την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, µε συνέπεια το ύψος του χρεολυσίου κατά την 
31/12/2009 να διαµορφωθεί σε € 66.610. 
 
Κατά το τέταρτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσεως η Εταιρεία προέβη σε σύναψη σύµβασης 
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής µε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ έναντι χορήγησης µε ανώτατο όριο χρηµατοδότησης ποσού € 15.000. 
 
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 
προέβη στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου συνολικού ποσού € 9.000 µε πληρεξούσιο 
καταβολών και εκπρόσωπο οµολογιούχων την EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. Το 
επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε σε Euribor πλέον περιθωρίου, ενώ η διάρκεια του δανείου 
ορίσθηκε σε δέκα έτη.  
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια από τα εν λόγω δάνεια χρησιµοποιήθηκαν για αναχρηµατοδότηση 
υφιστάµενων τραπεζικών δανείων και εξόφληση 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: 
 

 
Κατά την 

31/12/2009 

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 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιόδου 4.140 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πληρωθέντα (2.164) 

Έξοδα έκδοσης (45) 

Στοιχείο υποχρέωσης την 31/12/2009 54.943 

 
Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων 
του και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα εκάστης χρήσεως. 
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Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν τη µίσθωση µηχανολογικού 
εξοπλισµού, λοιπού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων και λογισµικών και αναλύονται ως 
ακολούθως:  
 

Α. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης-Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:     

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Μέχρι 1 έτος 10.975  8.792  5.184  5.243 

Από 2 έως και 5 έτη 26.214 
 

25.465 
 

14.975 
 

14.703 

Πάνω από 5 έτη 1.464  1.748  676  597 

 38.652  36.005  20.835  20.542 

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (5.194)  (4.605)  (3.379)  (2.655) 

 
33.459  31.401 

 
17.457  17.887 

        
Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων:       

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Μέχρι 1 έτος 8.788  6.965  4.509  4.299 

Από 2 έως και 5 έτη 23.230 
 

22.917 
 

12.137 
 

13.009 

Πάνω από 5 έτη 1.441  1.519  811  580 

 
33.459  31.401 

 
17.457  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, ∆ανειακές 
υποχρεώσεις/ E.B.I.T.D.A., Υποχρεώσεις/Ίδια κεφάλαια) που προβλεπόταν από τα 
ακόλουθα δάνεια:  
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66.100 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 60.000 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30.000 

 
Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναχρηµατοδότησης µέρους του µακροπρόθεσµου 
τραπεζικού δανεισµού της συνολικού ύψους € 230.000, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ανωτέρω αναφερόµενων τραπεζικών πιστώσεων, η οποία αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί 
εντός του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2010. Η εν λόγω αναχρηµατοδότηση 
εκτιµάται ότι δεν  θα µεταβάλλει ουσιωδώς το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας και 
του Οµίλου. 
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35. 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 επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα εκάστης χρήσεως µε αντίστοιχη 
αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Η συνταξιοδοτική υποχρέωση µειώνεται µε τα 
αντίστοιχα ποσά σχηµατισµένων προβλέψεων που αναλογούν στους υπαλλήλους που 
αποχωρούν. 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία και το αντίστοιχο 
κόστος µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008 

Άτοµα: 
       

Μισθωτοί 2.646  2.525  1.491  1.438 
Ηµεροµίσθιοι 0  0  0  0 

Σύνολο 2.646 
 

2.525 
 

1.491 
 

1.438 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: 

       
Έξοδα µισθοδοσίας 70.053  61.392  42.553  38.974 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 933 

 
938 

 
664 

 
710 

Συνολικό κόστος 70.985 
 

62.330 
 

43.217 
 

39.896 

 
Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.869  4.965  4.594  4.126 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (427)  (254)  (277)  (212) 
Καθαρή υποχρέωση νέων θυγατρικών 0 

 
250 

 
0 

 
0 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσεως 993  907  773  679 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 6.435 
 

5.869 
 

5.090 
 

4.594 

 
Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό 
που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η 
οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά 
οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχουν 
ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 6.696  5.975  5.248  4.598 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές (261)  (106)  (158)  (4) 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 6.435 
 

5.869 
 

5.090 
 

4.594 

        
Κόστος υπηρεσίας 573  642  393  484 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 350  276  271  225 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζηµιές 9  19  0  1 
Κοστος συγχωνευόµενων εταιρειών 0 

 
0 

 
0 

 
0 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 60  (30)  109  (31) 

Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  993 
 

907 
 

773 
 

679 
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Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 

    
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.869  4.965  4.594  4.126 
Καθαρή υποχρέωση νέων θυγατρικών 0  250  393  0 
Κόστος υπηρεσίας 573  642  271  484 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 350 

 
276 

 
0 

 
225 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 9  19  0  1 
Κοστος συγχωνευόµενων εταιρειών 0  0  0  0 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (427)  (254)  (277)  (212) 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 60 

 
(30) 
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(31) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 6.435 
 

5.868 
 

5.090 
 

4.594 

 
 
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  6,00% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,90% 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20  Μηδέν 

 
 
36. 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 € 131 (2008: € 184). 
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. 
 
 
37. Λοιπές προβλέψεις 
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν σχηµατισµένες προβλέψεις για την κάλυψη µελλοντικών εξόδων 
και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων, κατά 
την περαίωση εκκαθάρισης θυγατρικής εταιρείας, καθώς και των πρόσθετων φόρων που 
πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά 
χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Οι λοιπές προβλέψεις του Οµίλου και της 
Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008 

  Προβλέψεις για περαίωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων 324 
 

109 
 

244 
 

109 

  Προβλέψεις για περαίωση εκκαθάρισης θυγατρικής εταιρείας 25  25  25  25 

  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 1.475  2.233  300  1.400 

Υπόλοιπο 1.824  2.367 
 

569  1.534 
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38. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008 

  Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 0  0  227  227 

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

  Γραµµάτια πληρωτέα µακροπρόθεσµης λήξεως 1.751  0  1.751  0 

  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.767  64  5.036  13 

Υπόλοιπο 20.617  1.163 
 

8.113  1.339 

 
 
39. 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 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 

31/12/2008 

  Προµηθευτές 58.442 
 

64.698 
 

48.430 
 

42.931 

  Γραµµάτια πληρωτέα 16.847  6.866  12.540  6.542 

  Επιταγές πληρωτέες 12.980  11.749  7.152  7.572 

  Προκαταβολές Πελατών 483  2.103  382  2.013 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 6.573 
 

5.793 
 

4.300 
 

4.080 

  Υποχρ. προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφ. επιχ. 418  125  256  651 

  Μερίσµατα πληρωτέα 171  204  171  204 

  Πιστωτές διάφοροι 7.319  5.778  2.080  2.062 

  Έσοδα επόµενων χρήσεων 51 
 

38 
 

44 
 

38 

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.078  1.662  1.925  2.456 

  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 52  259  0  55 

Υπόλοιπο 105.415  99.276 
 

77.280  68.604 

 
 
40. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους 
µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι 
συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2009 και 
την 31η ∆εκεµβρίου 2009, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
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Συνδεµένα µέρη
Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα προς 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 32 (2) 240 (2) 0 59 (2)
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 652 (13) 0 368 (13)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 31 (1) 0 30 (1)
EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17 (6) 0 40 (4) 0
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 387 (14) 417 (14) 9 (6)

0 227 (14) 66 (8) 100 (9)
0 95 (8) 0 0
0 4 (9) 0 0

ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. 0 0 2 0
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0 2.309 (11) 9.072 (11) 591 (11)
ΣΟΝΑΚ Α.Ε. 0 0 27 (15) 76 (3)
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0 0 637 (4) 0
ΝΕΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ 0 0 0 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 23 (2) 0 0 52 (2)
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 2 (14) 0 32 (6) 1.099 (6)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 400 (12) 0 302 (12) 0
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1 (6) 133 (7) 0 39 (7)
ΣΥΝΟΛΑ 476 4.078 10.596 2.424

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

117 
 

 

Συνδεµένα µέρη
Έσοδα από 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
πωλήσεων

Έξοδα προς 
συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
αγορών

Απαιτήσεις 
από συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεµένα 
πρόσωπα

Περιγραφή 
υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 14 (14) 32 (2) 292 (5) 0
0 8 (2) 10 (2) 0
0 0 54 (3) 0

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0 11 (2) 28 (3) 0
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 25 (4) 0
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε. 0 0 119 (4) 0

0 0 704 (3) 26 (2)
0 0 50 (2) 0
0 47 (2) 9 (2) 0
0 0 39 (3) 0

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 107 (2) 0 82 (2) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 34 (2) 14 (2) 19 (4) 47 (2)
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 25.221 (1) 503 (3) 7.670 (1)
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0 0 5 (3) 0
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60 (14) 0 1.047 (4) 0
EUROMEDICA  FINANCE No 1 0 3.903 (9) 0 54.705 (9)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε 0 0 179 (4) 0
DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0 919 (10) 0 220 (10)
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 70 (4) 0
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 200 (4) 0
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 269 (2) 0 454 (2) 0

0 31 (2) 404 (4) 56 (2)
0 0 91 (3) 0

99 (2) 0 122 (2) 0
0 0 38 (3) 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.

EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Α.Ε.

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
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Συνδεµένα µέρη (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

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  Ι.Α.Ε. 0 0 25 (3) 0
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 0 0 34 (3) 0
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 5 (14) 0 75 (4) 0
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 2 (6) 0
ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 89 (4) 0
EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS 5 (14) 0 0 92 (6)
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 42 (14) 0 0 0
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 80 (2) 378 (4) 99 (2)

80 (14) 13 (2) 119 (4) 0
0 0 80 (14) 0

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0 0 111 (4) 0
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 6 (5) 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡ.Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝ.ΕΡΓΑΣΤ. ΕΠΕ 0 0 3 (3) 0
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 5 (14) 0 17 (16) 0
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0 21 (4) 0
EUROMEDICA GULF A.E. 0 0 33 (4) 0
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 0 0 3 (6) 0
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 62 (2) 0 52 (2)
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 161 (13) 0 69 (13)
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0 31 (1) 0 30 (1)
EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 0 0 0 (5) 0
EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 14 (4) 0
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 387 (14) 408 (14) 0

0 227 (14) 66 (8) 100 (9)
0 62 (8) 0 0
0 4 (9) 0 0

ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. 0 0 2 0
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. 0 837 (11) 1.924 (11) 0
ΣΟΝΑΚ Α.Ε. 0 0 27 (15) 0
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 0 0 637 (4) 0
ΝΕΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ 0 0 0 0
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 23 (2) 0 0 52 (2)
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε. 2 (14) 0 32 (6) 1.099 (6)
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 400 (12) 0 302 (12) 0
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 126 (7) 0 39 (7)
ΣΥΝΟΛΑ 1.145 32.177 8.951 64.357

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

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

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

(3) Απαιτήσεις εισπράξεως/Υποχρεώσεις καταβολής µερισµάτων.  

(4) Ποσά έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 

(5) Χρηµατικές διευκολύνσεις.  

(6) Λοιπές συναλλαγές.  

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

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

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

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

(11) ∆απάνες 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 συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων. 

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

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

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

 
Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του 
Οµίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε € 3.284 και € 3.034 
αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2009 υφίστανται απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από 
Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 223 και € 200 αντίστοιχα, 
ενώ δεν υφίστανται υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς Μέλη της ∆ιοίκησης και 
∆ιευθυντικά Στελέχη. 
 
 
41. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
41.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Κατά την 31/12/2009 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 59.347 και 
€ 52.214 αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί µε 
βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στη διοίκηση του Οµίλου 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. 
 
41.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
Κατά την 31/12/2009 ο Όµιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων 
τραπεζικών δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως παγίων που είχαν 
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 47.018.  
 
41.3 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2009 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση 
κτιρίων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 
2024. 
 
Τα έξοδα µισθωµάτων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και µεταφορικών µέσων τα οποία 
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης χρήσεως του Οµίλου 
ανήλθαν σε € 4.319 (2008: € 4.161). 
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Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και 
µεταφορικών µέσων βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης στον Όµιλο 
έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Μέχρι 1 έτος 4.589  4.597 
Από 2 έως και 5 έτη 15.436  16.400 
Πάνω από 5 έτη 12.464  12.973 

 
32.490  33.970 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ  ΕΩΣ 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2009  2009 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 2007  2009 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2007 

 
2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2007  2009 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε. 2007 

 
2009 

EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. 2007  2009 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  2007 

 
2009 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ  ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2004  2009 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2007 

 
2009 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 2007  2009 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε  2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. 2007  2009 
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DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2007  2009 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  2003  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006  2009 

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

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

2004  2009 

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

2009 

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2008  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ 2007  2009 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2006  2009 

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ  Ι.Α.Ε. 2007  2009 

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ 2008  2009 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 2008  2009 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008  2009 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008 

 
2009 

EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS 2008  2009 

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E. 2008  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k. 2008  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ 
Ι.Α.Ε. 2008  2009 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2006  2009 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. 2007  2009 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007  2009 
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ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2007  2009 

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008  2009 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.  2008  2009 

∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2008  2009 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2008 

 
2009 

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 2008  2009 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2008  2009 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2009  2009 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. 2009  2009 

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 2007  2009 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 2009  2009 

    
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες 

   
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006  2009 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2007  2009 

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2007  2009 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 2007  2009 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2008  2009 

MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2006  2009 

EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 2008 

 
2009 

EUROMEDICA  ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008 

 
2009 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  2008 
 

2009 
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Κατά την κλειόµενη χρήση οριστικοποιήθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις των ακόλουθων 
εταιρειών του Οµίλου: 
 
 

A/A ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

1 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2006 - 2008 756 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 2007 - 2008 35 
3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2000 - 2006 63 

4 
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007 - 2008 60 

5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε  2000 - 2006 3 

6 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. 2003 - 2006 2 

7 
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.  2004 - 2005 1 

8 ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 2002 - 2006  0 
9 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2005 - 2006 3 

10 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 - 2006 5 

11 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Έως 30/6/2006 31 
12 ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Έως και 2006 12 

Σύνολο φόρων προηγουµένων χρήσεων που προέκυψαν 971 

 
Η συνολική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε για τον Όµιλο, € 971, 
περιλαµβάνεται κατά το ποσό των € 153 στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" και κατά το 
ποσό των € 818 στο κονδύλι "Φόρος εισοδήµατος". Έναντι των εν λόγω ποσών πρόσθετων 
φόρων αναγνωρίσθηκε ως έσοδο στα ανωτέρω κονδύλια της ενοποιηµένης κατάστασης 
συνολικών εσόδων η σχηµατισθείσα σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
κατά τα ποσά των € 153 και € 1.437 αντίστοιχα. Επίσης, η συνολική πρόσθετη φορολογική 
επιβάρυνση που προέκυψε για την Εταιρεία, € 756, περιλαµβάνεται κατά το ποσό των € 153 
στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" και κατά το ποσό των € 603 στο κονδύλι "Φόρος 
εισοδήµατος". Έναντι των εν λόγω ποσών πρόσθετων φόρων αναγνωρίσθηκε ως έσοδο στα 
ανωτέρω κονδύλια της εταιρικής κατάστασης συνολικών εσόδων η σχηµατισθείσα σχετική 
πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά τα ποσά των € 153 και € 1.248 
αντίστοιχα. 
 
Ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις για πρόσθετους φόρους σχετικά µε τις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, έναντι των πιθανολογούµενων πρόσθετων φόρων που ενδέχεται να 
προκύψουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, βάσει των ευρηµάτων των πλέον πρόσφατων 
φορολογικών ελέγχων και των ισχυόντων διερµηνειών των φορολογικών νόµων. Η 
σωρευτική πρόβλεψη κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε € 1.475 (2008: € 2.233) για τον 
Όµιλο και € 300 (2008: €1.400) για την Εταιρεία. 
 
 
42. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
42.1 Απόκτηση συµµετοχών σε νέες εταιρείες 
Κατά την 8/1/2009 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Κέρκυρα προέβη στην σύναψη µνηµονίου 
εξαγοράς του 40% των µετοχών της ανώνυµης εταιρίας που θα προέλθει από τη µετατροπή 
της Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η 
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οποία λειτουργεί ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην πόλη της Ζακύνθου. Το τίµηµα για την 
εξαγορά του 40% του µετοχικού κεφαλαίου της υπό µετατροπή εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 
€ 260. Το συγκεκριµένο εργαστήριο λειτουργεί από το 1997 και διαθέτει  αξονικό τοµογράφο, 
µαστογράφο, υπέρηχο, µέτρηση οστικής πυκνότητας και τµήµα κλασικής ακτινολογίας. Στο 
νέο εταιρικό σχήµα, εκτός από την θυγατρική εταιρεία, προβλέπεται να συµµετάσχουν 
τεχνολόγοι του εργαστηρίου µε ποσοστό 9,0 % και ιατροί από τα Επτάνησα και τη ∆υτική 
Ελλάδα µε ποσοστό 51,0 %. 
 
42.2 Πώληση ∆ιαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
Κατά την 24/2/2010 η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. προέβη στην 
πώληση του συνόλου της συµµετοχής της στην ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ήτοι 1.987.407 µετοχές, έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.093 (€ 0,55-ποσό 
σε ευρώ- ανά µετοχή). 
 
42.3 Μείωση µετοχή κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε επιστροφή ιδίων 
µετοχών της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E.  
Με την από 20/1/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετοχών της θυγατρικής εταιρεία του 
Οµίλου EUROPROCUREMENT A.E. αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
το ποσό των € 18.513, µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο" κατά ποσό € 18.400 και µέρους του αποθεµατικού "Υπόλοιπο εις νέο" κατά 
ποσό € 113, µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά (ποσό σε ευρώ) € 
168,29636364 και η ταυτόχρονη µείωση του κατά το ποσό των € 19.112, µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά (ποσό σε ευρώ) € 173,74636364. Η µείωση έγινε µε την 
καταβολή του παραπάνω ποσού στους µετόχους σε είδος και ειδικότερα µε την διανοµή 
προς αυτούς 3.990.000 µετοχών της EUROMEDICA Α.Ε. 
 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος      Η Οικονοµική  

∆ιευθύντρια   Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

       
       
       
       

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

      ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 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 1/1/2009-31/12/2009, 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). 

 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 31/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 31/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/12/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 8/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/12/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων εννεαµήνου 2009 3/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 1/12/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 30/11/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων εννεαµήνου 2009 27/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/11/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 26/11/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 26/11/2009  
Απόφαση Συγχώνευσης µε ΑΡΩΓΗ Α.Ε. και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 26/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/11/2009  
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων εννεαµήνου 2009 26/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/11/2009  
Απόφαση Συγχώνευσης µε ΑΡΩΓΗ Α.Ε. και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 20/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/11/2009  
∆ιερεύνηση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 100 εκ. ευρώ 16/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/11/2009  
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Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 13/11/2009  
∆ιερεύνηση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 100 εκ. ευρώ 13/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/11/2009  
Ξεκίνησε τη λειτουργία της η EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 10/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 6/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/11/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 30/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/10/2009  
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 16/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/10/2009  
Συµµετοχή σε Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου στη Θεσσαλονίκη 9/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/10/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/9/2009  
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Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 8/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 8/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/9/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 1/9/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων εξαµήνου 2009 31/8/2009  
Εξαγορά του 100% της εταιρίας ΑΡΩΓΗ Α.Ε. στη Λάρισα 31/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 31/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/8/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων εξαµήνου 2009 27/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/8/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 25/8/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 25/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/8/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/8/2009  
Εξαγορά του 100% της εταιρίας ΑΡΩΓΗ Α.Ε. στη Λάρισα 31/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 31/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 30/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/7/2009  
Νέα Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου EUROMEDICA 16/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/7/2009  
Αποτελέσµατα Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2006, 2007, και 2008 8/7/2009  
Συµµετοχή σε Κλινική στη Λάρισα  8/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 8/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 8/7/2009  
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Αποτελέσµατα Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2006, 2007, και 2008 7/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/7/2009  
Συµµετοχή σε Κλινική στη Λάρισα  3/7/2009  
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 3/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 1/7/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/6/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/6/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων τριµήνου 2009 2/6/2009  
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/6/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 1/6/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων τριµήνου 2009 29/5/2009  
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 29/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/5/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29/5/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/5/2009  
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων τριµήνου 2009 27/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/5/2009  
Συµµετοχή σε ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο στη Λήµνο  21/5/2009  
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 21/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/5/2009  
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Συµµετοχή σε ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο στη Λήµνο 19/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/5/2009  
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 18/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/5/2009  
Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων 12/5/2009  
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 12/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/5/2009  
∆ελτίο τύπου 8/5/2009  
Αποφάσεις ΤΓΣ της 08-05-2009  8/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 6/5/2009  
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 5/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/5/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 30/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/4/2009  
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 15/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 8/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 6/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 6/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/4/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων 2008 2/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/4/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 1/4/2009  
Σχολιασµός αποτελεσµάτων 2008 31/3/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 31/3/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 31/3/2009  
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/3/2009 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 30/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/3/2009  
Ανακοίνωση ηµεροµηνίας δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων 27/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/3/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/3/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/3/2009 
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Γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 12/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/3/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/3/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/3/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 26/2/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 25/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 24/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/2/2009 
∆ιεύρυνση του δικτύου ψυχιατρικών κλινικών και επέκταση στην παροχή κατ οίκον νοσηλευτικών 
υπηρεσιών 18/2/2009 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 18/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 17/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/2/2009 
∆ιεύρυνση του δικτύου ψυχιατρικών κλινικών και επέκταση στην παροχή κατ' οίκον νοσηλευτικών 
υπηρεσιών 

12/2/2009 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 11/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 10/2/2009  
Εταιρική Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 9/2/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 6/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 4/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 3/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 2/2/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 30/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 29/1/2009 
Εταιρική Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 28/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 28/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/1/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27/1/2009 
Σύσταση νέας εταιορίας από τη EUROMEDICA - ΓΑΛΗΝΟΣ Ι.Α.Ε. 26/1/2009  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/1/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 23/1/2009 
Σύσταση νέας εταιρίας από τη EUROMEDICA - ΓΑΛΗΝΟΣ Ι.A.E. 22/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 22/1/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 19/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 16/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/1/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 15/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 14/1/2009 
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Γνωστοποίηση Συναλλαγών 13/1/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 12/1/2009 
Γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 9/1/2009  
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 9/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 7/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/1/2009 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 5/1/2009  
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.euromedica.gr). 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΛΠ 
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