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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
1/1/2010-31/12/2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, της
Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 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, 28 Μαρτίου 2011

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 1/1/2010 έως 31/12/2010

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του Κ.Ν. 2190/1920 και τις σχετικές αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση του 2010 (1/1/2010-31/12/2010). Επίσης η παρούσα
έκθεση περιλαµβάνει την ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.
3873/2010.
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
Το 2010 ήταν κατά γενική οµολογία µια δύσκολη χρονιά όχι µόνο για τον κλάδο υγείας, που
δραστηριοποιείται ο Όµιλος, αλλά και για το σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
της Ελληνικής αγοράς. Κατά την κλειόµενη χρήση ο Όµιλος και η Εταιρεία κατέγραψαν
σηµαντική µείωση ορισµένων οικονοµικών µεγεθών, 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 € 223.732 (2009: € 254.246) για τον Όµιλο και σε € 149.849 (2009: € 168.340) για
την Εταιρεία, εµφανίζοντας µείωση 12,0 % και 11,0 % αντίστοιχα σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση, γεγονός που αποδίδεται στις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες της
αγοράς και στη γενικότερη οικονοµική ύφεση που είχαν ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση της
ζήτησης από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο τοµέα υγείας.
Σηµειώνεται ότι στην κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την κλειόµενη χρήση
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που απορροφήθηκαν
από την Εταιρεία µε την µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων (pooling of interest), και ως εκ
τούτου τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της
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προηγούµενης χρήσης (βλέπε σχετικά και Σηµείωση 7). Ο κύκλος εργασιών που
συνεισέφεραν οι απορροφώµενες εταιρείες εντός της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε σε €
13.657 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 27,4 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση
κατά την οποία είχε ανέλθει σε € 10.720. Η σηµαντική αύξηση που παρουσίασαν οφείλεται
στην ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του νέου κέντρου αποκατάστασης και
αποθεραπείας, στην περιοχή της Καρδίτσας, το οποίο λειτουργούσε ως υποκατάστηµα της
συγχωνευόµενης εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η µείωση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών κατά κύριο λόγο οφείλεται στη µείωση του
κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου παρουσίασαν
σταθεροποιητικές και ελαφρά ανοδικές τάσεις.
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (Ε.B.I.T.D.A.)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 19.851 (2009:
€ 47.198) παρουσιάζοντας µείωση ύψους 57,9 % σε σχέση µε τη χρήση 2009. Αντίστοιχα, τα
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) της Εταιρείας ανήλθαν σε € 5.839 (2009: € 21.139)
σηµειώνοντας µείωση ύψους 72,4 %. Η σηµαντική µείωση των ενοποιηµένων κερδών προ
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(E.B.I.T.D.A.) αποδίδεται στη µείωση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και την αύξηση
αφενός των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως και αφετέρου των λοιπών λειτουργικών εξόδων.
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αυξήθηκαν κυρίως λόγω της αποµείωσης της αξίας
επισφαλών απαιτήσεων του Οµίλου συνολικού ποσού € 10.961 στη χρήση 2010 (2009: €
1.685), µε συνέπεια το ύψος της σωρευµένης σχετικής πρόβλεψης κατά την 31/12/2010 να
ανέρχεται σε € 21.037. Η αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων αποδίδεται στην ζηµία
αποτίµησης των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του
Οµίλου συνολικού ποσού € 11.099 (2009: € 4.314).
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων
Κατά την κλειόµενη χρήση οι ζηµίες προ φόρων που πραγµατοποίησε Όµιλος, ποσού
€ (42.555), παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή χρήση,
όπου είχαν ανέλθει σε € (13.370). Όσον αφορά στην Εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµίες προ
φόρων ποσού € (33.279), έναντι ζηµιών ύψους € (26.688) κατά την χρήση 2009. Η µεταβολή
που παρουσιάζεται σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή χρήση οφείλεται, εκτός των
προαναφερθέντων στην ανωτέρω παράγραφο, και στην πραγµατοποίηση υψηλών
αρνητικών επενδυτικών αποτελεσµάτων τα οποία προήλθαν κυρίως από την αποµείωση της
αξίας των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, ποσού
€ (15.876) όπως αναλυτικά αναφέρεται στις σηµειώσεις 15 και 23.
Συντελεστής µόχλευσης
Ο συντελεστής µόχλευσης του Οµίλου επιδεινώθηκε κατά την 31/12/2010 σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το
συνολικό απασχολούµενο κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα, τα µακροπρόθεσµα και τα πληρωτέα
στην επόµενη χρήση 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
Χρήση
1/1-31/12/2010
372.100
(14.685)
357.416
204.449
561.865
63,61%

Σύνολο δανείων
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

Χρήση
1/1-31/12/2009
371.999
(31.275)
340.724
247.089
587.813
57,96%

Η µεταβολή του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στην αύξηση του καθαρού
χρέους κατά € 16.692, λόγω της διάθεσης χρηµατικών διαθεσίµων για την αποπληρωµή
υποχρεώσεων του Οµίλου και (β) στη σηµαντική µείωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγµατοποίηση ζηµιογόνων αποτελεσµάτων µετά από
φόρους συνολικού ποσού € 48.614 τα οποία προήλθαν κατά κύριο λόγο από την αποµείωση
της αξίας των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, ποσού
€ 15.876, από τη διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, ποσού € 10.961 και από τη
ζηµία αποµείωσης που προέκυψε από την επανεκτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων
ακινήτων, ποσού € 11.099. Επιπλέον, εντός της χρήσεως προέκυψε επιπλέον υποαξία από
την επανεκτίµηση σε εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων του Οµίλου ποσού
€ 21.690 η οποία συµπεριλήφθηκε στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Τέλος, η
ανωτέρω µείωση αντισταθµίστηκε από τη διάθεση σηµαντικού µέρους των κατεχόµενων
ιδίων µετοχών (4.356.849 µετοχές), η οποία επέφερε προσαύξηση των ιδίων κεφαλαίων του
Οµίλου κατά το ποσό των € 20.845.
Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη
χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις

οικονοµική

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 αποτίµησηεπανεκτίµηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Οµίλου κατά την 31/12/2010 στην
εύλογη αξία αυτής. Η υποαξία των ενσώµατων παγίων που προέκυψε ανήλθε για τον Όµιλο
και την Εταιρεία στο ποσό των € (38.212) και € (18.660) αντίστοιχα, µε συνέπεια τη µείωση
των συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το ποσό των
€ (32.584) (εκ των οποίων ποσό € (5.184) αντιστοιχούσε σε µετόχους της µειοψηφίας) και €
(26.067) αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογικής
υποχρέωσης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 6.286 και € 3.332 αντίστοιχα.
Επιπλέον, κατά την αποτίµηση µεµονωµένων ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας
προέκυψε υποαξία ποσού € (11.098) και € (2.000) αντίστοιχα, η οποία αναγνωρίσθηκε στην
κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" µε συνέπεια τη
µείωση των αποτελεσµάτων µετά φόρων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το ποσό των €
(8.879) και € (1.600) αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης
φορολογικής απαίτησης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 2.220 και € 400 αντίστοιχα.
Κατά συνέπεια το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της
Εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό € 38.212 και € 18.660 αντίστοιχα. Τέλος, στα πλαίσια της
ανωτέρω επανεκτίµησης το αποτέλεσµα από την µεταβολή της εύλογης αξίας των
επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στην
κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης χρήσεως, ανήλθε σε € 50 και € (1.496)
αντίστοιχα.
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Ένταξη ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 62, παρ. 2 του Ν.3842/2010, από 1/7/2010 η απαλλαγή από Φ.Π.Α.
της νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και των στενά
συνδεόµενων µε αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, ισχύει µόνο στην
περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγµατοποιούνται από οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Συνεπώς, η διενέργεια των ανωτέρω πράξεων από την Εταιρεία και τις εταιρείες του Οµίλου
υπάγονται από 1/7/2010 σε καθεστώς Φ.Π.Α. και παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
των εισροών µε τον οποίο επιβαρύνονται οι φορολογητέες παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Τα πρόσωπα τα οποία έως την 30/6/2010 απαλλάσσονταν του Φ.Π.Α., ενώ από 1/7/2010
υπάγονται στο καθεστώς Φ.Π.Α., δικαιούνται να εκπέσουν το Φ.Π.Α. που έχει επιβαρύνει την
αγορά αγαθών που κατέχουν κατά την 30/6/2010 και χρησιµοποιούνται για την
πραγµατοποίηση πράξεων υπαγόµενων σε καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και των παγίων που
κατέχουν κατά την 30/6/2010 και τα οποία αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας και
χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων υπαγόµενων σε καθεστώς Φ.Π.Α.. Το
ποσό του εκπεστέου για τα πάγια Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στα εναποµένοντα έτη της πενταετούς
περιόδου διακανονισµού του Φ.Π.Α..
Ως εκ τούτου, κατά την 31/12/2010, οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας εµφανίζονται αποµειωµένες, συνολικά κατά € 3.844 (εκ των οποίων € 1.581 αφορά
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση) και €
3.262 (εκ των οποίων € 1.392 αφορά ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί
µε χρηµατοδοτική µίσθωση) αντίστοιχα, µε το Φ.Π.Α. που εκπέστηκε. Η εν λόγω µείωση της
αξίας κτήσεως των ενσώµατων παγίων στοιχείων δεν είχε σηµαντική επίδραση στις
αποσβέσεις και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια του
Οµίλου και της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 4.377 (εκ των οποίων ποσό € 1.924
αντιστοιχούσε σε µετόχους της µειοψηφίας) και € 1.205 αντίστοιχα µε την αξία του Φ.Π.Α.
που εκπέστηκε για ακίνητα που είχαν επανεκτιµηθεί σε προηγούµενη της κλειόµενης χρήση
από ανεξάρτητο εκτιµητή (οι σχετικές διαφορές καταχωρήθηκαν, µέσω της κατάστασης
συνολικών εσόδων, στο λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων “Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας
ακινήτων σε εύλογες αξίες”). Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας
κατά την 31/12/2010 εµφανίζονται αποµειωµένα κατά € 287 (εκ των οποίων € 44 αφορά
ασώµατες ακινητοποιήσεις που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση) και € 257 (εκ
των οποίων € 44 αφορά ασώµατες ακινητοποιήσεις που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική
µίσθωση) αντίστοιχα µε την αξία του Φ.Π.Α. που εκπέστηκε βάσει των νέων διατάξεων του
Ν.3842/2010. Η εν λόγω µείωση της αξίας κτήσεως των ασώµατων ακινητοποιήσεων δεν
είχε σηµαντική επίδραση στις αποσβέσεις και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως.
Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου ενσωµατώθηκε µια (1) νέα θυγατρική εταιρεία και δύο (2) νέες συγγενείς εταιρείες, ως
αποτέλεσµα της εξαγοράς συµµετοχικών ποσοστών µε ταυτόχρονη ανάληψη της διεύθυνσης
των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων από την µητρική εταιρεία του Οµίλου ενώ
σηµειώθηκε µεταβολή κόστους κτήσεως µε µεταβολή ποσοστού συµµετοχής και κόστους
κτήσεως χωρίς µεταβολή ποσοστού σε έντεκα (11) και τέσσερις (4) συµµετοχικού
ενδιαφέροντος εταιρείες του Οµίλου αντίστοιχα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα συντελέστηκε
η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε απορρόφηση από τη
µητρική εταιρεία, διενεργήθηκε επιστροφή κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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και δροµολογήθηκε η αναδιάρθρωση του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της
µητρικής εταιρείας.
Οι ανωτέρω µεταβολές αναλύονται ως ακολούθως:
Εξαγορές και συστάσεις νέων θυγατρικών και συγγενών εταιρειών
1) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κατά την 26/3/2010 προέβη στην
σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Το αρχικό
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 60 στο οποίο η εν λόγω θυγατρική
συµµετέχει µε 24,9 % έναντι ποσού € 15. Σκοπός της εταιρείας είναι η δηµιουργία νέας
µονάδας ελάχιστης ιατρικής αποκατάστασης, ηµερήσιας αλλά και κλειστής νοσηλείας, µε
έµφαση στην παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Λόγω του ότι το µετοχικό
κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας δεν είχε καταβληθεί έως την 30/6/2010 περιλήφθηκε
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από 1/7/2010 όπου και καταβλήθηκε,
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
2) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου, κατά την 1/4/2010, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εξαγοράς
του 49,0 % των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο δήµο Μύρινας
Λήµνου, µε παράλληλη ανάληψη των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, έναντι
συνολικού ποσού € 680.
3) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 14/4/2010 µετά της θυγατρικής εταιρείας του
Οµίλου ΖΩΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. προέβησαν από κοινού
µε 58 ιατρούς της πόλεως των Πατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στην σύσταση νέας
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε € 910
και η συµµετοχή του Οµίλου σε αυτό είναι 42,2 %, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχουν οι
ιατροί. Σκοπός της εταιρείας είναι η δηµιουργία νέας Γενικής Κλινικής, δυναµικότητας 120
κλινών, µε έµφαση στην ογκολογία και ταυτόχρονη ανάπτυξη ξεχωριστής αυτόνοµης
γυναικολογικής πτέρυγας 30 κλινών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της νεοσύστατης εταιρείας
συµπεριλήφθησαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου κατά την
31/12/2010 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Μεταβολές κόστους κτήσεως και ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές
και συγγενείς εταιρείες
1) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 27/1/2010 προέβη στην πώληση 38.792 µετοχών
της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι ποσοστό 26,0 %, µε αποτέλεσµα το ποσοστό
συµµετοχής κατά την 31/12/2010 να διαµορφωθεί σε 24,5 %. Η εν λόγω πώληση είχε ως
αποτέλεσµα η ανωτέρω εταιρεία, από την 27/1/2010 να ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις ως συγγενής εταιρεία, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
2) Κατά την 19/4/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 3.000 µε συµµετοχή της µητρικής
εταιρείας του Οµίλου κατά 50,0 % µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό
κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2010, να διαµορφωθεί σε 50,8 %
(31/12/2009: 51,7 %).
3) Κατά την 26/4/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά ποσό € 60 µε συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του
Οµίλου κατά 52,0 % στην λόγω αύξηση µε συνέπεια το ποσοστό συµµετοχής της, µετά την
αύξηση, να ανέρχεται σε 51,3 %.
4) Κατά την 5/5/2010 και 22/12/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 100, µε την έκδοση 10.044 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη, και € 703
αντίστοιχα, µε την έκδοση 70.322 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε
ευρώ) € 10,00 εκάστη. Στην πρώτη κατά σειρά αύξηση δεν συµµετείχε η µητρική εταιρεία του
Οµίλου ενώ στην δεύτερη αύξηση η µητρική εταιρεία συµµετείχε κατά € 130, µε αποτέλεσµα
το ποσοστό συµµετοχής κατά την 31/12/2010 να διαµορφωθεί σε 56,3 % (31/12/2009: 62,3
%).
5) Κατά την 3/6/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κατά
ποσό € 7.046 µε την έκδοση 704.600 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €
10,00 (ποσό σε €) εκάστη. Η συγκεκριµένη αύξηση καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την
µητρική εταιρεία του Οµίλου, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της, κατά την
31/12/2010, να διαµορφωθεί σε 99,9 %.
6) H µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 7/6/2010 προέβη στην εξαγορά 100 επιπλέον
µετοχών της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι ποσοστό 5,0 %, µε αποτέλεσµα
το ποσοστό συµµετοχής της κατά την 31/12/2010 να διαµορφωθεί σε 39,0 %.
7) Κατά την 19/7/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κατά ποσό € 3.120 µε την έκδοση 107.600 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 29,00 εκάστη. Στην ανωτέρω
αύξηση η µητρική εταιρεία συµµετείχε κατά € 1.111, µε την εισφορά 205.479 ιδίων µετοχών
στη µέση τιµή στην οποία αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. κατά το
τελευταίο εξάµηνο, ήτοι € 5,3995 ανά µετοχή, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής του
Οµίλου, κατά την 31/12/2010, σε 46,6 % (31/12/2009: 50,9 %). Η εν λόγω µεταβολή
ποσοστού δεν επέφερε καµία µεταβολή στην διοίκηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
της θυγατρικής εταιρείας.
8) Η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το πρώτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσης έλαβε
απόφαση για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 3.500, µε την έκδοση 35.000 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 100,00 εκάστη. Κατά την
17/08/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω
θυγατρικής, µε την πιστοποίηση της µερικής καταβολής ποσού € 957 µε την έκδοση 9.566
νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 100,00 εκάστη. Στην ανωτέρω
αύξηση η µητρική εταιρεία συµµετείχε κατά € 83, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής
του Οµίλου, κατά την 31/12/2010, σε 68,9 % (31/12/2009: 72,8 %).
9) Κατά την 23/12/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε κατά ποσό € 800 µε την έκδοση 80.000 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 10,00 εκάστη. Η εν λόγω αύξηση, η οποία έγινε µε
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αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη τµήµατος της ίδιας συµµετοχής που απαιτείται για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ανέγερσης ξενοδοχειακής µονάδας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου, πραγµατοποιήθηκε µε ισόποση κεφαλαιοποίηση
υποχρέωσης προς την µητρική εταιρεία, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής του
Οµίλου, κατά την 31/12/2010, σε 99,7 % (31/12/2009: 99,6 %).
10) Κατά την 29/12/2010 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά ποσοστού 44,0 % του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι συνολικού τιµήµατος € 301 χιλ.. Ο Όµιλος ήδη συµµετείχε στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µέσω της θυγατρικής ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 36,5 %, έναντι ποσού €
146. Η ανωτέρω εξαγορά είχε ως αποτέλεσµα το συνολικό ποσοστό του Οµίλου να
διαµορφωθεί σε 80,5 % και οι οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρείας να
συµπεριληφθούν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010 µε την µέθοδο
της ολικής ενσωµάτωσης.
11) Κατά την 31/12/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. κατά ποσό € 2.000 µε την έκδοση 666.667
νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 3,00 εκάστη µε συµµετοχή της
µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά 50,0 %. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ποσοστό
συµµετοχής, κατά την 31/12/2010, διαµορφώθηκε σε 48,3 % (31/12/2009: 23,0 %).
Μεταβολές κόστους κτήσεως χωρίς µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής σε
υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
1) Βάσει του από 18/2/2010 Ιδιωτικού Συµφωνητικού Μεταβίβασης σε εφαρµογή του από
18/2/2009 Ιδιωτικού Συµφωνητικού µεταξύ της EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. και των ιατρών
πωλητών της συµµετοχής στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.) το κόστος
συµµετοχής κατά την 31/12/2010 διαµορφώθηκε σε ποσό € 2.646 µε την καταβολή επιπλέον
€ 420 και αµετάβλητο ποσοστό συµµετοχής 60,0 % κατά την 31/12/2010.
2) Κατά την 30/8/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κατά
ποσό € 284 µε συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά το ποσοστό συµµετοχής
της στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας, ήτοι 24,9 %.
3) Κατά την 14/10/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 310.000 µε την έκδοση
3.100 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 10,00 εκάστη µε
συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά το ποσοστό συµµετοχής της, ήτοι 49,0 %.
4) Κατά την 15/11/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 435.120 µε την έκδοση 14.504 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 30,00 εκάστη µε συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του
Οµίλου κατά το ποσοστό συµµετοχής της, ήτοι 59,8%.
Μεταβολή αξίας κτήσεως της συµµετοχής της µητρικής εταιρείας καθώς και αυτής της
θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής
εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω αυξήσεως και ταυτόχρονα µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου της
τελευταίας µε επιστροφή µετοχών εκδόσεως της µητρικής εταιρείας
Με την από 20/1/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας του
Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 ιδίων µετοχών της EUROMEDICA Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα στην EUROMEDICA
A.E. παραδόθηκαν 3.988.186 µετοχές εκδόσεως της και στη θυγατρική εταιρεία
EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδόθηκαν 1.814 µετοχές αντίστοιχα.
Απόκτηση νέων συµµετοχών σε εξέλιξη
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.,
κατά την 8/1/2010 προέβη στην σύναψη µνηµονίου εξαγοράς του 40,0 % των µετοχών της
ανώνυµης εταιρείας που θα προέλθει από τη µετατροπή της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία λειτουργεί
ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην πόλη της Ζακύνθου. Το τίµηµα για την εξαγορά του 40,0
% 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 %.
Συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποφάσισαν στις
19/11/2009 την συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την
πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως ηµεροµηνία των Ισολογισµών
Μετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31/12/2009. Η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού, συµµετείχε άµεσα στην απορροφώσα εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 100,0 % και στην
απορροφώµενη εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ άµεσα και έµµεσα µε ποσοστό 100,0 %. Ως εκ τούτου
από την ανωτέρω συγχώνευση η Εταιρεία δεν προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και
έκδοση νέων µετοχών καθώς η αξίωση για έκδοση νέων µετοχών απαλοίφεται λόγω
συγχύσεως (άρθρο 75 παρ. 4 κου Κ..Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ. 2 της
Ε. 2665/88 κοινής απόφασης των Υπ. Εθν. Οικονοµίας και Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το
Ν. 1839/89).
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Ανακατάταξη επένδυσης στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 3/10/2009 προέβη σε δεσµευτική συµφωνία
εξαγοράς του 70,0 % των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας που θα προέκυπτε από τη
µετατροπή της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, έναντι συνολικού ποσού € 2.300 και οι οικονοµικές της καταστάσεις
ενοποιούνταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της
ολικής ενσωµάτωσης. Κατά το τέταρτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσεως δεν τελεσφόρησε η
οριστικοποίηση της ως άνω δεσµευτικής συµφωνίας µε αποτέλεσµα η συµµετοχή στην
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ να καταταχθεί στις διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.
Σηµαντικές αποκτήσεις στην ακίνητη περιουσία των εταιρειών του Οµίλου
Κατά την κλειόµενη χρήση οι σηµαντικότερες αποκτήσεις στην ακίνητη περιουσία του Οµίλου
συνοψίζονται ως ακολούθως:
1) Κατά την 10/3/2010 η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία EUROMEDICA –
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέβη στην
απόκτηση τριών (3) καταστηµάτων του ισογείου πολυώροφης οικοδοµής στην συµβολή των
οδών Λ. Συγγρού 202 & Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα Αττικής, έναντι συνολικού ποσού €
1.760, µε σκοπό την κατασκευή και λειτουργία κέντρου αποκατάστασης.
2) Εντός της κλειόµενης χρήσεως η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. προέβη
στην απόκτηση αγροτεµαχίου συνολικής επιφανείας 32.159,81 τ.µ. στην περιοχή
ΤΡΙΟΡΟΥΚΟΥΝΟ του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης, έναντι συνολικού ποσού € 1.715, µε σκοπό
την κατασκευή και λειτουργία κέντρου αποκατάστασης.
Μεταβολές στον τραπεζικό δανεισµό
Κατά την 31/8/2010, η Εταιρεία προέβη στη έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου διαιρεµένου
σε 300 έγχαρτες κοινές ονοµαστικές οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 50 , ήτοι συνολικού
ποσού € 15.000 µε διαχειριστή πληρωµών και εκπρόσωπο οµολογιούχων το
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το οποίο θα
αποπληρωθεί τµηµατικά έως την 31/8/2017.
Επίσης, η Εταιρεία, µε την από 3/6/2010 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της, αποφάσισε να προβεί σε αναδιάρθρωση του εγκριθέντος, µε την από
18/07/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου εκδόσεως
της, ποσού € 60.100, καθώς και των λοιπών µακροπροθέσµων τραπεζικών δανειακών
υποχρεώσεων της, συνολικού ποσού € 155.000. Η σχετική συµφωνία αναδιάρθρωσης του
µακροπρόθεσµου δανεισµού υπογράφθηκε στις 6/8/2010 και ολοκληρώθηκε εντός του
τελευταίου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως µε την παροχή του συνόλου των εξασφαλίσεων
προς τους οµολογιούχους δανειστές. Σηµειώνεται επίσης ότι, κατά το τέταρτο τρίµηνο της
κλειόµενης χρήσεως η Εταιρεία πραγµατοποίησε αποπληρωµή ποσού € 3.000.
Στα πλαίσια της εν λόγω σύµβασης, η Εταιρεία προέβει σε συµφωνία µε την Εµπορική
Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την CQS CONVERTIBLE AND
QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (CQS) για την έκδοση
εξασφαλισµένου κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους € 185.000, µε την έκδοση νέων κοινών
οµολογιών λήξεως το 2016, οι οποίες θα διατεθούν στις ανωτέρω δανείστριες µε σκοπό την
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αναδιάρθρωση µέρους των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς
αυτές, ανάλογα µε το ύψος της απαίτησης εκάστης δανείστριας.
Επίσης η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας του Ανταλλάξιµου Οµολογιακού
∆ανείου, συµφώνησε και ολοκλήρωσε την 1/12/2010 µε την CQS και την EUROMEDICA
FINANCE No 1 S.A. την ολοσχερή εξόφληση µέρους των ανταλλάξιµων οµολογιών,
συνολικής ονοµαστικής αξίας € 49.000 ως εξής:
(α)
απόδοση οµολογιών της πρώτης σειράς (Tranche A’) του εκδοθέντος κοινού
οµολογιακού δανείου, ονοµαστικής αξίας € 16.000,
(β)
µεταβίβαση 4.100.000 ιδίων µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
ποσοστό περίπου 9,39 % του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, προς
εξόφληση οµολογιών ονοµαστικού ποσού € 19.000 και
(γ)
καταβολή χρηµατικού ποσού € 14.000, το οποίο η Εταιρεία άντλησε µέσω της
κάλυψης της σειράς B’ (Tranche B’) του εκδοθέντος κοινού οµολογιακού δανείου.
Στην ανωτέρω σύµβαση που έχει συνάψει η Εταιρεία, την 6/8/2010, περιλαµβάνονται
οικονοµικές ρήτρες, οι οποίες αφορούν την προϋπόθεση διατήρησης ελάχιστης αναλογίας
ορισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων (Καθαρές ∆ανειακές Υποχρεώσεις προς EBITDA, Συνολικές Υποχρεώσεις
προς Καθαρή Θέσης καθώς και EBITDA προς Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό
Κόστος). Επιπλέον, ο Όµιλος έχει παράσχει συγκεκριµένες διασφαλίσεις αναφορικά µε τη
συµµόρφωσή του µε νόµους και κανονισµούς, τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, τη
διατήρηση της φύσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε συγχωνεύσεις και µε
επενδύσεις.
Αναφορικά µε το ανεξόφλητο τµήµα του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ονοµαστικού
ποσού € 11.000, η CQS και η EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A. έχουν κατ’ αρχήν
συµφωνήσει την τροποποίηση ορισµένων εκ των όρων αυτού. Αναλυτικότερα:
(α) την τροποποίηση της τιµής µετατροπής από € 10,36 σε € 6,25, καθώς και την αντίστοιχη
τροποποίηση των όρων αναπροσαρµογής της,
(β) την διετή παράταση του χρόνου λήξης του Ανταλλάξιµου Οµολογιακού ∆ανείου, έτσι ώστε
να λήγει στις 20 Ιουλίου 2014,
(γ) την τροποποίηση των οικονοµικών ορισµών, δεικτών και µεταβλητών ώστε να ταυτίζονται
µε τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου,
(δ) την τροποποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της τήρησης ορισµένων οικονοµικών
δεικτών (financial covenants) από την µητρική εταιρεία του Οµίλου ή/και την EUROMEDICA
FINANCE No 1 S.A. και
(ε) την προσθήκη συγκεκριµένων λόγων που θα στοιχειοθετούν παραβίαση της σύµβασης εκ
µέρους της EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A..
Η αξία του εν λόγω µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου έχει υπολογιστεί ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2010
Εύλογη αξία του οµολογιακού δανείου την 1/12/2010

11.100

Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων

(1.328)
(83)

Έξοδα έκδοσης
Στοιχείο υποχρέωσης την 1/12/2010

9.689

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιόδου

(315)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πληρωθέντα

0

Στοιχείο υποχρέωσης την 31/12/2010

9.375
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Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών
Καταστάσεων", ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησε στην ανακατάταξη δανείων, ποσού €
176.177 και € 165.565 αντίστοιχα, από τη γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
"Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόµενη χρήση" δεδοµένου ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 δεν πληρούνταν το σύνολο των
χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) που ρυθµίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις
και παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών για την
περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές άµεσα εξοφλητέες. Η
∆ιοίκηση του Οµίλου, κατά την ηµεροµηνία εγκρίσεως των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων βρισκόταν σε διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης των όρων τραπεζικών
πιστώσεων των δανειακών του υποχρεώσεων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη
µέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.
Περάτωση φορολογικών ελέγχων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων και καταβολή
έκτακτης κοινωνικής εισφοράς
Κατά την κλειόµενη χρήση ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων
2007, 2008, 2009 για τις απορροφηθείσες από την µητρική Εταιρεία θυγατρικές εταιρείες
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
καταλογίσθηκε συνολική επιβάρυνση ποσού € 189, η οποία καλύφθηκε κατά το ποσό των €
85, από ήδη σχηµατισθείσα σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, µε
συνέπεια την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως κατά το ποσό € 104.
Επιπλέον, κατά την κλειόµενη χρήση ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος ή
περαίωση ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων θυγατρικών εταιρειών. Η συνολική φορολογική
επιβάρυνση που προέκυψε για τον Όµιλο ανέρχεται σε € 1.089, η οποία καλύφθηκε κατά το
ποσό των € 997, από ήδη σχηµατισθείσα σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις, µε συνέπεια την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως κατά το
ποσό € 93 (βλ. σχετικά Σηµείωση 42.4).
Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
∆εν συνέβησαν αξιοµνηµόνευτα γεγονότα από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως µέχρι την
ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως.
∆. Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και
του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
Προοπτικές του κλάδου υγείας
Οι προοπτικές του κλάδου για το 2011 συντίθενται από τις εξής παραµέτρους:
(α) Ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων: Οι αµοιβές των ιατρικών πράξεων που τα
Κρατικά Ασφαλιστικά Ταµεία καταβάλλουν τόσο στον ∆ηµόσιο, όσο και τον Ιδιωτικό Τοµέα
για την Πρωτοβάθµια και την ∆ευτεροβάθµια Περίθαλψη (σταθερές στην πλειοψηφία τους
από το 1991) βρίσκονται σε φάση ανακοστολόγησης από αρµόδιες επιτροπές, που ήδη
εργάζονται πάνω στο θέµα αυτό. Η αναπροσαρµογή αυτή που θα συµβάλλει άλλωστε και
στον εξορθολογισµό των προϋπολογισµών των Κρατικών Νοσοκοµείων, αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί εντός των προσεχών µηνών και να έχει σηµαντικά θετική επίδραση και στον
Ιδιωτικό Τοµέα.
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(β) Ο ρόλος του Ιδιωτικού Τοµέα στο Σύστηµα Υγείας της Χώρας: Είναι πλέον σαφές ότι
στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και τα γνωστά προβλήµατα του ∆ηµόσιου Τοµέα Υγείας, ο
Ιδιωτικός Τοµέας στα πλαίσια ενός νέου χάρτη υγείας στην χώρα µας, αναµένεται να
διαδραµατίσει ένα ρόλο περισσότερο συµπληρωµατικό, παρά ανταγωνιστικό µε τον ∆ηµόσιο
Τοµέα και ως εκ τούτου, να διευρύνει τους τοµείς δραστηριότητάς του.
(γ) Σύσταση του ΕΟΠΥΥ: Η εντός του προσεχούς τριµήνου σύσταση του Ενιαίου Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που θα συνενώνει τα τέσσερα µεγαλύτερα Ασφαλιστικά Ταµεία
της χώρας, αναµένεται να επιδράσει θετικά στην λειτουργία του Ιδιωτικού Τοµέα. Οι ενιαίες
διαδικασίες, συµβάσεις, επιτροπές, κανονισµοί, τιµολογήσεις, η κατάργηση της γραφειοκρατίας
και του µέχρι σήµερα πολυδαίδαλου συστήµατος που το κάθε ένα Ασφαλιστικό Ταµείο όριζε,
θα εξοµαλύνει το σύστηµα προσδίδοντας µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα.
(δ) Βελτίωση των χρόνων εξόφλησης: Τα Ασφαλιστικά Ταµεία φαίνεται να βρίσκονται σε
φάση προσαρµογής σχετικά µε τους χρόνους εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς τις
Ιδιωτικές Κλινικές και ∆ιαγνωστικά Κέντρα, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα. Τούτο
σηµαίνει ότι οι καθυστερήσεις εξόφλησης των λογαριασµών που σήµερα φτάνει τα 2 και 3
χρόνια, θα βελτιωθούν σηµαντικά. Παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη Νοµοθετική ρύθµιση
σύµφωνα µε την οποία ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου, θα εξοφλεί τις
υποχρεώσεις του κατά 90%, εντός 45 ηµερών από την υποβολή κάθε λογαριασµού, έναντι των
18 µηνών που ισχύει µέχρι σήµερα.
(ε) Ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α.: Η δυνατότητα που θα δοθεί στους 5,5 εκατ. Ασφαλισµένους του
ΙΚΑ να µπορούν να παίρνουν υπηρεσίες Υγείας, όχι µόνο από τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ όπως
ισχύει µέχρι σήµερα, αλλά και από Ιδιωτικούς φορείς, εκτός της σαφέστατης εξυπηρέτησης των
Πολιτών, θα επιδράσει θετικά στον Ιδιωτικό Τοµέα.
Προοπτικές του Οµίλου
Στα πλαίσια αυτά των γενικότερων µεταβολών στον Τοµέα της Υγείας, εταιρείες µε µεγάλο
εύρος δραστηριοτήτων, πολλαπλές µονάδες και µεγάλη γεωγραφική διασπορά όπως η
EUROMEDICA, αναµένεται να αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη. 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.
Τα σηµαντικότερα άµεσα υλοποιήσιµα σχέδια της ∆ιοικήσεως σχετικά µε την επιχειρηµατική
στρατηγική του Οµίλου για την τρέχουσα οικονοµική χρήση έχουν ως ακολούθως:






Εντατικοποίηση των εργασιών 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 χρήσεως 2011.
Έναρξη εργασιών κατασκευής κέντρου αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής νοσηλείας
από τη συγγενή εταιρεία µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ Α.Ε., δυναµικότητας έως 80 κλινών, στην περιοχή της Καβάλας.
Περαιτέρω περιορισµός του λειτουργικού κόστους του Οµίλου µε σκοπό την ενίσχυση της
οργανικής κερδοφορίας.
Αποτελεσµατική διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας.
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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 περιόδου σηµειώθηκε η έναρξη δραστηριοτήτων τεσσάρων
(4) νέων υποκαταστηµάτων. Πρόκειται για τα υποκαταστήµατα ΑΡΩΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ και
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, που προήλθαν από την απορρόφηση των θυγατρικών
εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, το νεοσύστατο υποκατάστηµα ΑΡΩΓΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ της απορροφώµενης εταιρείας
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και το
νεοσύστατο υποκατάστηµα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Κατά τη λήξη της
ίδιας χρήσεως 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.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΟΜΗΤΩΡ

∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία

9.

ΑΡΩΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία

10.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία

11.

ΑΡΩΓΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία

12.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

13.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

14.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

15.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

16.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

17.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

18.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

19.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

20.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

21.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

22.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

23.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

24.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

25.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος

Κατά την 31/12/2010 δυο (2) θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου διατηρούσαν υποκαταστήµατα
τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:
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Υποκαταστήµατα της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.:
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 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 906.161 και
1.439.791 αντίστοιχα ίδιες µετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,1 % και 3,3 %
αντίστοιχα του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν έναντι συνολικού ποσού
€ 4.801 και € 8.400 αντίστοιχα. Η χρηµατιστηριακή αξία των ιδίων µετοχών που κατέχονταν
από την Εταιρεία και τον Όµιλο κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως ανερχόταν σε € 471 χιλ
και € 2.188 αντίστοιχα.
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 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
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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 31/12/2010 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (5.315.532 µετοχές συνολικής αξίας € 6.379) οι µετοχές της οποίας
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εάν η τιµή
κλεισίµατος της εν λόγω µετοχής ήταν 1 % υψηλότερη/χαµηλότερη και οι υπόλοιπες
µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου θα εµφανίζονταν
αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 64.
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.
Κίνδυνος επιτοκίου
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 περίοδο. Πέραν των διακρατούµενων
διαθεσίµων δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το
εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις
αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες
τραπεζικές υποχρεώσεις. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος, κατέχει µέσω της µητρικής εταιρείας,
µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο ποσού € 11.100 (αποτιµηµένο την 31/12/2010 σε € 9.375), το
οποίο είναι σταθερού επιτοκίου (συµβατικό) και ανέρχεται στο 3,60 % ετησίως και ως εκ τούτου
δεν υφίσταται θέµα κινδύνου από µεταβολή του επιτοκίου. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες και
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου υπόκεινται σε κυµαινόµενα επιτόκια,
γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.
Η ∆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 31/12/2010, 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 € 1.378 περίπου, κυρίως λόγω των
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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
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 πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων
κατά περίπτωση. Ωστόσο, η ∆ιοίκηση του Οµίλου, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι
διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, λαµβάνει επαρκείς
εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να
αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηµατικών
διαθεσίµων και την ύπαρξη διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης.
Στα πλαίσια της διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου, η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει προβεί στα
εξής:
(α) Με την από 3/6/2010 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
αποφάσισε να προβεί σε αναδιάρθρωση του εγκριθέντος, µε την από 18/07/2007 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου εκδόσεως της, καθώς και των
λοιπών µακροπροθέσµων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της. Στα πλαίσια της εν
λόγω σύµβασης, η Εταιρεία προεβεί σε συµφωνία µε την Εµπορική Τράπεζα, την Εθνική
Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE
STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (CQS) για την έκδοση εξασφαλισµένου κοινού
οµολογιακού δανείου, ύψους € 185.000, εκ των οποίων € 3.000 καταβλήθηκαν εντός του
τελευταίου τριµήνου της κλειόµενης χρήσης, µε την έκδοση νέων κοινών οµολογιών λήξεως
το 2016, οι οποίες θα διατεθούν στις ανωτέρω δανείστριες µε σκοπό την αναδιάρθρωση
µέρους των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτές, ανάλογα µε το
ύψος της απαίτησης εκάστης δανείστριας. Η σχετική συµφωνία αναδιάρθρωσης του
µακροπρόθεσµου δανεισµού υπογράφθηκε στις 6/8/2010 και ολοκληρώθηκε εντός του
τελευταίου τριµήνου της κλειόµενης χρήσεως µε την παροχή του συνόλου των εξασφαλίσεων
προς τους οµολογιούχους δανειστές. Επίσης η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας
του Ανταλλάξιµου Οµολογιακού ∆ανείου, συµφώνησε και ολοκλήρωσε την 1/12/2010 µε την
CQS και την EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A. την ολοσχερή εξόφληση µέρους των
ανταλλάξιµων οµολογιών, συνολικής ονοµαστικής αξίας € 49.000.
(β) Στη σύναψη συµβάσεων εκχώρησης των απαιτήσεων του (factoring) µε σκοπό την
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης,
(γ) Στη σύναψη οµολογιακού δανείου µε το ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, συνολικού
ύψους € 15.000
(δ) Στη σύναψη σύµβασης αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sales & lease back),
συνολικού ύψους € 12.000, µε σκοπό την χρηµατοδότηση της υπό κατασκευή γενικής
κλινικής της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
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Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην
ανακατάταξη δανείων, ποσού € 176.177 και € 165.565 αντίστοιχα, από τη γραµµή της
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση" δεδοµένου ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010
δεν πληρούνταν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) που ρυθµίζουν τις
σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ
µέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές
υποχρεώσεις αυτές άµεσα εξοφλητέες. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, κατά την ηµεροµηνία
εγκρίσεως των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βρισκόταν σε διαδικασία
επαναδιαπραγµάτευσης των όρων τραπεζικών πιστώσεων των δανειακών του
υποχρεώσεων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή βελτίωση του
κεφαλαίου κίνησης.
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσµων
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το
ποσό των € 61.566 και € 44.912 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουµένων
των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες ανακατατάχθηκαν στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω της µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών
δεικτών εντός καθορισµένων ορίων (covenants) ποσού € 176.177 και € 165.565 αντίστοιχα.
Ο Όµιλος προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε µια σειρά ενεργειών για την
ενίσχυση της ρευστότητάς του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
(α) Η επαναδιαπραγµάτευση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του, µε
σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και
είσπραξης των εµπορικών του απαιτήσεων. Η διαδικασία αυτή αναµένεται να οδηγήσει στη
µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής µέρους των εν λόγω υποχρεώσεων πέραν των δώδεκα
(12) µηνών.
(β) H κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις,
(γ) Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
(δ) Η περαιτέρω αναδιάρθρωση µέρους του τραπεζικού δανεισµού. Η µητρική εταιρεία του
Οµίλου βρίσκεται ήδη σε διαδικασίες επαναδιαπραγµάτευσης του τραπεζικού δανεισµού µε
τα πιστωτικά ιδρύµατα MILLENNIUM BANK, ποσού € 8.007 και HSBC, ποσού € 7.076.
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του
Οµίλου, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών.
Κατά την 31/12/2010
∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κατά την 31/12/2009
∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μέχρι 1 έτος
303.608
126.610
0
Μέχρι 1 έτος
93.312
105.415
0

Πάνω από 5
έτη

Από 1 έως και
2 έτη

Από 2 έως και
5 έτη

8.444
0
6.112

34.297
0
0

25.751
0
0

Από 1 έως και
2 έτη
57.580
0
20.617

Από 2 έως και
5 έτη
154.759
0
0

Πάνω από 5
έτη
66.348
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
κλειόµενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Έσοδα από
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
πωλήσεων

Έξοδα προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
αγορών

Απαιτήσεις
από συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις
προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
υποχρεώσεων

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

0
0
0
20

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0
0
0
0
0
0
12
0
7
0
2
400
0
0
466

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E.
ΣΟΝΑΚ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΑ

(2)

247

(2)

53

(10)

140

(2)

(13)
(1)

(10)

554
39
0
0

0
98
57
20

(1)
(3)
(10)

420
111
0
2

(13)
(1)
(6)
(10)

22
0
0
401
3
246
0
1.908
0
0
0
0
128
0
3.548

(1)

98
5
2
525

(1)
(3)
(6)
(14)

(1)

70

(8)

69
8.374
41
4
41
702
1
161
10.323

(6)
(11)
(15)
(2)
(6)
(12)
(7)
(4)

58
0
0
0
100
3
1
668
83
90
1.099
0
71
0
2.845

(16)
(6)
(14)
(12)

(14)
(9)
(14)
(11)

(7)

(9)
(14)
(6)
(11)
(6)
(2)
(6)
(7)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Έσοδα από
συνδεµένα
πρόσωπα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.
EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA FINANCE No 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.
DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Περιγραφ ή
πωλήσεων

14
0
1
0

(14)
(2)

0
47

(2)

Έξοδα προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
αγορών

Περιγραφ ή
υποχρεώσεων

0
5
6
0

0

734

(4)

0

743
46

(3)
(2)

0

45

(2)

56

(3)

25

86
0
0

(2)
(2)

48
361
6

(2)
(4)
(2)

0
0
0

0

14.517

(1)

1.193

(3)

14.062

0
203
60
0
0
0
0
0
0

0

(6)

0

0
72
0
24

(2)
(6)

(2)
(14)

(2)

0
0

0
0
3.974
0
0
556

(2)
(10)

26

(2)

(9)

0

0

(3)
(3)
(6)
(4)

0
0
9.375
0
12
41

(6)
(10)

32

(2)

(4)
(3)
(2)

(3)

(6)

2

(2)

25

(2)

(2)

30

(2)

0
186
233
11
0
35
2
31
536
307
20
175
5.700
27

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

87

(2)

78

(14)
(14)

(14)
(14)

0
28

4

0
(14)

21

0

(6)

(10)

0
88

3
0
0
0
0
17
0
0
80

(2)
(2)
(2)

(1)

0
(4)

0

80
3
121

(2)

169
0
70
141
0
14

0
13
0
5
0
0
0
60
0

(2)
(2)

(2)
(2)

957

26
796
0
179
921
277
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(5)
(3)
(3)
(4)

Υποχρεώσεις
προς
συνδεµένα
πρόσωπα

0

421
0

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

Περιγραφ ή
απαιτήσεων

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
30
(2)
277
12
(2)
36
0
(2)
0
0
26

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ι.Ε.(ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
IKEDA Sh p.k.
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
ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.

Απαιτήσεις
από συνδεµένα
πρόσωπα

(3)
(4)
(2)

(4)
(4)
(6)
(3)
(6)
(14)
(4)
(14)
(4)
(4)
(17)
(4)

(9)

0
0
3

(2)

0
0
1

(2)

7
0
0

(6)

10
3
0
21
81

(2)
(2)

0
0
0

(2)
(2)

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡ.Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝ.ΕΡΓΑΣΤ. ΕΠΕ
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έσοδα από
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
πωλήσεων

0
0
0

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

28

(14)

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA GULF A.E.
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.
ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓ
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ
EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟ
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

19
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(2)

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E.
ΣΟΝΑΚ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

(2)

0
0
0
7
0
2
400
0
1.598

(6)
(14)
(12)

Έξοδα προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
αγορών

Απαιτήσεις
από συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
απαιτήσεων

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
0
14
0
6
800
0
101
36
0
22
6
(2)
7
0
33
0
3
18
(2)
9
74
(2)
0
162
(13)
0
37
(1)
0
0
57
0
0
22
(1)
0
0
161
0
30
0
5
0
2
401
(14)
525
3
(9)
70
246
(14)
0
69
922
(11)
1.312
0
40
0
4
0
41
0
702
123
(7)
1
21.601
18.507

Υποχρεώσεις
προς
συνδεµένα
πρόσωπα

(3)
(5)
(3)
(4)
(3)
(4)
(6)
(4)
(6)
(6)

0
0
0
0
0
0
0
0
70
100
86
0
2
52
0
0
0
0
0
100
3
0

(3)

(4)
(4)
(3)
(6)
(14)
(8)
(6)
(11)
(6)
(2)
(6)
(12)
(7)

Περιγραφ ή
υποχρεώσεων

83
90
1.099
0
68
25.437

(2)
(13)
(1)
(2)
(1)

(9)
(14)

(6)
(2)
(6)
(7)

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/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων.
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων.
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων.
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων.
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών συµβουλευτικών υπηρεσιών.
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων

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 € 525, της µητρικής εταιρείας προς την AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
αφορά προκαταβολή ενοικίων εποµένων χρήσεων.
22
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Η υποχρέωση, ύψους € 1.099, προς την εταιρεία EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑ Α.Ε. αφορά
ταµειακή διευκόλυνση.
Η δραστηριότητα της ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. είναι οικοδοµικές εργασίες. H ανωτέρω
απαίτηση, ύψους € 8.374, αφορά προκαταβολές έναντι διαχείρισης και εκτέλεσης έργων σε
ακίνητα και εγκαταστάσεις των εταιρειών του Οµίλου EUROMEDICA. Τα συγκεκριµένα έργα
περιλαµβάνουν τόσο εκπόνηση αρχιτεκτονικών, µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών µελετών
όσο και επίβλεψη, διοίκηση έργων και ανέγερση κτιρίων.
Η υποχρέωση, ύψους € 11.000, 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 € 11.100, το οποίο εντάσσεται στα
πλαίσια αναδιάρθρωσης του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού.
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.
Κ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ
του καταστατικού της περιορισµοί στην µεταβίβασή τους.
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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 31/12/2010 είναι οι εξής
•

•
•
•
•

Θωµάς Λιακουνάκος, άµεσο ποσοστό συµµετοχής 0,0203% επί του µετοχικού
κεφαλαίου και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής µέσω ελεγχόµενων νοµικών και φυσικών
προσώπων 64,4084%
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, άµεσο ποσοστό συµµετοχής
47,6200% επί του µετοχικού κεφαλαίου.
HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C., άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,1839%
επί του µετοχικού κεφαλαίου.
CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited, άµεσο ποσοστό
συµµετοχής 9,3949% επί του µετοχικού κεφαλαίου.
SONAK A.E.B.E., άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8104% 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.
Ξ. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας
Με την εξαίρεση της Συµφωνίας Μετόχων που αναφέρεται στην παράγραφο (Κ) ανωτέρω η
οποία οριστικοποιήθηκε και εκτελέστηκε εντός της κλειόµενης χρήσεως, δεν είναι γνωστή
στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που
απορρέουν από τις µετοχές της.
Ο. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.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
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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.
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3873/2010)
Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται
για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη
σχέση µεταξύ των µετόχων, διοικητικών συµβούλων και της διευθυντικής οµάδας µίας
εταιρείας.
Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 αρ. 2 παρ. 2, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της EUROMEDICA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), δηλώνει τα
παρακάτω:
Α. Εφαρµοζόµενος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
1. Εφαρµοζόµενος Κώδικας και Τόπος διάθεσής του
Η Εταιρεία µε την από 1Θ/31.01.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
αποφάσισε αυτοβούλως να υιοθετήσει, και έκτοτε εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης που καταρτίστηκε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το επενδυτικό κοινό
µπορεί να έχει πρόσβαση στο κείµενο του κώδικα από την σχετική ιστοσελίδα του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) καθώς επίσης και από τον ιστοχώρο του ΣΕΒ
(www.sev.org.gr) και πρόκειται να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας
www.euromedica.gr.
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∆ιευκρινίζεται ότι ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο
του 2011 και υιοθετήθηκε από την Εταιρεία δυνάµει της υπ’ αριθµ. 1Θ/31.01.2011 απόφασης
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Ως εκ τούτου ως χρόνος έναρξης εφαρµογής των
προβλέψεών του από την Εταιρεία θεωρείται η 1η Φεβρουαρίου 2011. Προ της ανωτέρω
ηµεροµηνίας, η Εταιρεία εφάρµοζε οικειοθελώς τις βασικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ όπως αυτές εµφαίνονται στο σχέδιο κώδικα που τέθηκε σε δηµόσια
διαβούλευση τον Αύγουστο του παρελθόντος έτους.
2 Γενική Περιγραφή Εφαρµοζόµενου Κώδικα
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει τις κάτωθι έντεκα (11) γενικές αρχές: (I)
Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆.Σ. (ΙΙ) Μέγεθος και σύνθεση του ∆.Σ. (III) Ρόλος και
απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου ∆.Σ. (IV) Καθήκοντα και Συµπεριφορά µελών ∆.Σ. (V)
Ανάδειξη υποψηφίων µελών ∆.Σ. (VI) Λειτουργία του ∆.Σ. (VII) Αξιολόγηση του ∆.Σ. (VIII)
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (IX) Επίπεδο και ∆ιάρθρωση των αµοιβών (Χ) Επικοινωνία µε
τους µετόχους (ΧΙ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Οι Γενικές Αρχές περιλαµβάνουν τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές επί των ανωτέρω
αναφερόµενων ζητηµάτων, οι οποίες εξειδικεύονται από τις ειδικές πρακτικές για εισηγµένες
εταιρίες, όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα.
Β. Αποκλίσεις από εφαρµοζόµενο Κώδικα και ειδικές πρακτικές της Εταιρείας
Η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συντάχθηκε από τον ΣΕΒ
σε σχέση µε τον οποίο έχει εισαγάγει περιορισµένες αποκλίσεις και ειδικές πρακτικές, όπως
αυτές αναλυτικώς αναφέρονται στη συνέχεια. Άλλωστε, δεδοµένου ότι η Εταιρεία κατά το
έτος 2010 δεν συµπεριελήφθη στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid 40,
προέβη στην µερική χρήση των δυνατοτήτων απόκλισης από τις διατάξεις του Σ.Ε.Β., όπως
αυτές οι δυνατότητες προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
του Σ.Ε.Β..
Για την βέλτιστη δυνατή κατανόηση των αποκλίσεων που εισάγονται, το παρόν κείµενο
ακολουθεί τη σειρά και αρίθµηση, των ειδικών πρακτικών του Κώδικα ∆ιακυβέρνησης του
Σ.Ε.Β.:
Μέρος Α’ - Το ∆.Σ. και τα µέλη του
1. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆.Σ.
1.2 Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού
Αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι δικαιολογητικοί λόγοι παρατίθενται
κατωτέρω, υπό στοιχείο 5.4 επ. της παρούσας δήλωσης.
2. Μέγεθος και σύνθεση του ∆.Σ.
2.1
Η Εταιρεία διοικείται από οκταµελές (8µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εναρµονισµένη
πλήρως µε την προτεινόµενη πρακτική του ΣΕΒ, για τη σύσταση 7µελούς έως 15µελούς ∆.Σ.
2.2
Από τα οκτώ (8) µέλη του ∆.Σ., τα τέσσερα (4) είναι εκτελεστικά και τα τέσσερα (4) µη
εκτελεστικά µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των δύο (2) ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών.
Το ∆.Σ. δεν αποτελείται κατά το 1/3 από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, και ως προς αυτό
υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε την προτεινόµενη πρακτική του Κώδικα. Η Εταιρεία
θεωρεί αφενός ότι η αύξηση του αριθµού των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών θα
συνεπαγόταν αυξηµένο κόστος, αφετέρου ότι η ανωτέρω σύνθεση είναι επαρκώς ευρεία
δεδοµένου του εύρους των επιχειρησιακών θεµάτων που το ∆.Σ. διαχειρίζεται. Πάντως, η
σύνθεση του ∆.Σ. είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του νόµου 3016/2002, και του
άρθρου 10 του καταστατικού της και τηρείται η αναλογία ανεξάρτητων και µη µελών.
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3.
Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ.
3.1
Ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του Προέδρου από εκείνες του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου διατυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος
αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό επικαιροποίηση.
3.3
Η Εταιρεία δεν έχει διορίσει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα
ανεξάρτητα µέλη του, παρότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. είναι εκτελεστικό µέλος. Ο διορισµός
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου θα οδηγούσε αναγκαία σε αύξηση των µελών του ∆.Σ., η οποία
δεν κρίνεται σκόπιµη ενόψει όσων αναφέρθηκαν παραπάνω (υπό 2.1)
3.4
∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος δεν µπορεί να εφαρµοστεί η
παρούσα ειδική Πρακτική
5.
Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆.Σ.
5.1
Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας εκλέγονται για τριετή θητεία, κατά πλήρη εναρµόνιση
µε την προτεινόµενη από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µέγιστη 4ετή θητεία.
Κατά τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η τακτική ανανέωση της προς αυτά εντολής της
Γενικής Συνέλευσης.
5.4
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού
Αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η απόκλιση αυτή οφείλεται αφενός στη µετοχική σύνθεση της Εταιρείας και αφετέρου στη
σηµαντική επιβάρυνση που θα σήµαινε η σύσταση µίας τέτοιας επιτροπής για τα
περιορισµένα σε αριθµό στελέχη της Εταιρείας.
Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο σύστασης Επιτροπής Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού Αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την
αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση του 2011.
5.5 έως και 5.8
∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
Καθορισµού Αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εφαρµοστούν
οι παρούσες ειδικές Πρακτικές.
6
Λειτουργία του ∆.Σ.
6.1
Η Εταιρεία δεν υιοθετεί την πρακτική σύνταξης ετήσιου ηµερολογίου συνεδριάσεων
και 12µηνου προγράµµατος δράσης του ∆.Σ. όπως προβλέπεται στον Κώδικα.
Η παραπάνω απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι εκ της φύσεως των υπηρεσιών της
Εταιρείας, το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο αναγκάζεται συχνά να λάβει αποφάσεις επί έκτακτων
ζητηµάτων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Άλλωστε, η
σύνταξη εκ των προτέρων προγράµµατος ενδέχεται να στερήσει από το ∆.Σ. την ευελιξία,
την οποία αυτό διαθέτει.
6.2
Επίσης, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν υιοθετεί τον ορισµό εταιρικού Γραµµατέα διότι
κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συντονιστικού προσώπου µεταξύ του Προέδρου,
των µελών του ∆.Σ. και των επιτροπών. Η επιµέλεια του συντονισµού, της ενηµέρωσης και
οργάνωσης των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των συνελεύσεων της Εταιρείας γίνεται από τις
οικονοµικές υπηρεσίες της Εταιρείας, εποπτεία του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου.
6.3
∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται εταιρικός γραµµατέας δεν µπορεί να εφαρµοστεί η
παρούσα ειδική Πρακτική.
Μέρος Β’ - Εσωτερικός έλεγχος
Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
1.2
Η Εταιρεία έχει συστήσει τριµελή επιτροπή ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 17 του νόµου 3693/2008, οι αρµοδιότητες της οποίας επεκτείνονται και στην εξέταση
του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας. Η επιτροπή αποτελείται από δύο
µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, το οποίο προεδρεύει της
Επιτροπής. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου αποκλίνει από την προτεινόµενη Πρακτική
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ως προς την σύνθεσή της από ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη κατά πλειοψηφία,
προγραµµατίζει εν τούτοις να προσαρµοστεί µε την προτεινόµενη Πρακτική στην επόµενη
εκλογή των µελών της.
Η Εταιρεία για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών της έχει συστήσει
µονάδα εσωτερικού ελέγχου («Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου»), που έχει διορισθεί για τον
σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3016/2002.
Μέρος Γ’ – Αµοιβές
1.4
∆εν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισµού Αµοιβών των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 5.4 της
παρούσας, η οποία να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών
του ∆.Σ.
1.6
Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Αµοιβών για τους λόγους που αναφέρονται
στην παρ. 5.4 της παρούσας.
1.7 έως και 1.9. ∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
Καθορισµού Αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εφαρµοστούν
οι παρούσες ειδικές Πρακτικές.
1.11 Η έκθεση αµοιβών του ∆.Σ. δεν έχει δηµοσιευθεί στην παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, δεδοµένου ότι η εφαρµογή της σχετικής διάταξης του ΚΕ∆ έχει αναβληθεί
µέχρι την πρώτη ανασκόπηση του Κώδικα, που αναµένεται να γίνει το 2012.
Γ.
Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία πλέον των διατάξεων
του νόµου
Πέραν των διατάξεων του νόµου η Εταιρεία εφαρµόζει τις κάτωθι εταιρικές πρακτικές:
1
Η Εταιρεία έχει συστήσει την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού, η οποία εισηγείται
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί θεµάτων αναπτυξιακής πολιτικής της Εταιρείας σε
βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η σύνθεση της Επιτροπής Στρατηγικού
Σχεδιασµού είναι η ακόλουθη:
Θωµάς Λιακουνάκος, Πρόεδρος,
Ιάκωβος Ιωαννάτος, Μέλος,
Ιωάννης Ευαγγελάρας, Μέλος
Παρασκευή Πάκα, Μέλος
Παναγιώτης ∆ουµάνογλου, Μέλος.
2
Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται ότι η τριετής θητεία µελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε ανώτατη επιτρεπόµενη παράταση µέχρι την Γενική Συνέλευση που έπεται του
έτους λήξης της θητείας τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εµµέσως η συχνή
αξιολόγηση της αποδοτικότητας των µελών από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ανά τακτά
διαστήµατα δύναται να ανανεώσει την εντολή της προς τα αποδοτικά µέλη του ∆.Σ. και να
άρει αυτή ως προς τα µέλη, τα οποία δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
∆.
Περιγραφή των Συστηµάτων Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε
σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει συγκεκριµένη διαδικασία για την σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων και εταιρικών) και της Οικονοµικής
Έκθεσης. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί σε όλες τις µονάδες της (υποκαταστήµατα) ενιαίο
λογισµικό, µε αποτέλεσµα να καθίσταται εφικτή η αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση των
στοιχείων που καταχωρεί κάθε µονάδα.
Η Εταιρεία και οι εταιρείες του Οµίλου
χρησιµοποιούν στο front office ενιαίο λογισµικό, η χρήση του οποίου, σε συνδυασµό µε
χρήση διαφορετικών λογισµικών στο back office, καθιστά µερικώς εφικτή την
αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση των στοιχείων που καταχωρεί κάθε εταιρεία του Οµίλου.
Άλλωστε η Εταιρεία προβαίνει κατ’ επανάληψη και ενδελεχώς στην διασταύρωση των
καταχωρούµενων στοιχείων και έλεγχο των προς απαλοιφή δεδοµένων (ενδοοµιλικές
συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις κλπ). Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδίδονται οι
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οικονοµικές καταστάσεις και οι πληροφοριακοί Πίνακες που περιλαµβάνονται στην
Οικονοµική Έκθεση. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών, η Οικονοµική
Έκθεση που περιλαµβάνει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παραδίδεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προς έγκριση.
Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει συστήσει αφενός την Επιτροπή Ελέγχου και αφετέρου
την Επιτροπή Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων, στις οποίες έχει ανατεθεί η ορθή
λειτουργία του συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών που εφαρµόζει η Εταιρεία σε σχέση µε τη
διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και της Οικονοµικής Έκθεσης είναι:
• Επιλογή πεπειραµένων στελεχών µε σαφώς διαχωρισµένους ρόλους και περιοχές ευθύνης.
Ως προς τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
• Εκπόνηση και επικαιροποίηση µοντέλου διαδικασιών σχετικών µε την έκδοση των
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων.
• Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών.
• Υιοθέτηση δικλείδων σχετικών µε την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων πληροφοριακών
συστηµάτων.
• Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών ελεγκτών µε τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή
Ελέγχου.
• Πραγµατοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σηµαντικών
εκτιµήσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.
• Εκπόνηση ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις εταιρείες του Οµίλου και κεντρική
διαχείρισή του.
Ως προς την ∆ιαχείριση Κινδύνων
• Επεξεργασία µοντέλων διαχείρισης κινδύνων και τεκµηρίωση της εφαρµογής της.
Ε.
Πληροφοριακά Στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 στ. (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ
(γ) Οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στην Εταιρεία (συµπεριλαµβανοµένων
εµµέσων συµµετοχών µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την
έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, και των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/07,
την 31/12/2010, ήτοι οι µέτοχοι που κατείχαν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5%
του συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας είναι οι κάτωθι:
• Θωµάς Λιακουνάκος, µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής 0,0203% επί του µετοχικού
κεφαλαίου και έµµεσο µέσω ελεγχόµενων νοµικών και φυσικών προσώπων 64,3880 %, ήτοι
συνολικό ποσοστό 64,4083% .
• «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής
47,6200% επί του µετοχικού κεφαλαίου.
• «SONAK AEBE», µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,8104% επί του µετοχικού κεφαλαίου.
• «HEALTHCARE INVESTORS LLC», µε άµεσο ποσοστό συµµετοχής 10,1838% επί του
µετοχικού κεφαλαίου.
• «CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LTD»,µε
άµεσο ποσοστό συµµετοχής 9,3948% επί του µετοχικού κεφαλαίου.
(δ) ∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά
δικαιώµατα ελέγχου.
(στ) Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου
(η) Το καταστατικό της εταιρείας βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά
τον ν. 3604/2007 προβλέπει για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆.Σ. τα
εξής:
(i) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά την από την Γενική Συνέλευση εκλογή του, εκλέγει κατά την
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πρώτη Συνεδρίαση αυτού, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και έναν ή δύο
∆ιευθύνοντες ή Εντεταλµένους Συµβούλους.
(ii) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και
τούτον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ένα άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
που διορίζεται απ’ αυτό.
(iii) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλος, είναι πάντοτε
επανεκλέξιµοι.
(iv) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χηρέψει θέση Συµβούλου,
τα εναποµείναντα µέλη, µπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν, στην
αµέσως προσεχή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον αντικαταστάτη του, η θητεία
του οποίου λήγει την αντίστοιχη ηµέρα που έληγε η θητεία του Συµβούλου που
αντικατέστησε. Ο διορισµός αυτός ανακοινώνεται στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση
των µετόχων της εταιρείας, η οποία µπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του κατά τα
ανωτέρω εκλεγέντος συµβούλου. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι έγκυρες, κι αν ακόµη η Γενική Συνέλευση προβεί στην
εκλογή άλλου οριστικού Συµβούλου.
(v) Στην παραπάνω περίπτωση, τα εναποµείναντα µέλη µπορούν, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 3 του Ν. 3016/2002, αντί να προβούν στην αντικατάσταση του
συµβούλου, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την
αντικατάσταση, εφόσον όµως ο αριθµός των εναποµεινάντων συµβούλων υπερβαίνει το ½
των µελών όπως είχαν πριν την αποχώρηση και τα εναποµένοντα µέλη είναι τουλάχιστον
τρία.
(θ) Το Καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ότι:
(i) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1.α και το άρθρο 6.α παρ. 2.β (εδ. β) του Καταστατικού,
κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αποφασίζει µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του συνόλου των µελών του: (α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εξ ολοκλήρου ή
τµηµατικά, µε έκδοση νέων µετοχών και (β) την έκδοση οµολογιακού δανείου µε
µετατρέψιµες οµολογίες σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό της
αύξησης ή του οµολογιακού δανείου αντιστοίχως, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του
µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Οι ως άνω εξουσίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µπορούν να εκχωρούνται σε αυτό και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του
κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκαν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο οι εν λόγω εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε
(5) έτη για κάθε ανανέωση.
(ii) Σύµφωνα µε το άρθρο 6.α παρ. 1 του Καταστατικού, η έκδοση οµολογιακού δανείου µε
απλές ή ανταλλάξιµες οµολογίες µπορεί να αποφασιστεί είτε (α) µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης η οποία λαµβάνεται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.
1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, είτε (β) µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6.α παρ. 2.α, 2.β, η έκδοση οµολογιακού δανείου µε το
οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών τους σε
µετοχές της Εταιρείας, πραγµατοποιείται και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
λαµβανοµένης µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2
του καταστατικού.
(iii) Κατ’ εξαίρεση απαιτείται πάντοτε η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα
µε τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του
καταστατικού, όταν τα αποθεµατικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου.
(iv) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20 οι
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής
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συνελεύσεως των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών η ονοµαστική αξία των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο 1/10 του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και µε τους ειδικότερους όρους και
διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20. ∆εν υπάρχει αντίθετη
διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.
ΣΤ.
Πληροφοριακά Στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων και τις βασικές εξουσίες της / Περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και τρόπος
άσκησής τους
(1) Θεσµικό Πλαίσιο
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν’
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτής που λαµβάνονται σύµφωνα µε
το νόµο, δεσµεύουν και τους απουσιάζοντες και τους διαφωνούντες µετόχους. Η σύγκληση,
συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας γίνεται σε
απόλυτη συµφωνία µε τις προβλέψεις του κ.ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει. Από την τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 εφαρµόζονται επιπλέον οι διατάξεις του
ν. 3884/2010.
(2) Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι η µόνη αρµόδια για ν’ αποφασίζει για: α) Την
τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, - β) Την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση αύξησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.1 του
Καταστατικού, όπως αναφέρεται παραπάνω υπό Ε(θ)(i) της παρούσας, όπως και την
αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόµων), - γ) Την εκλογή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, - δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, ε) Τη διάθεση των καθαρών κερδών, - στ) Την έκδοση δανείου µε οµολογίες
µετατρέψιµες σε µετοχές (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6α παρ. 2β του
καταστατικού), - ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της
διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. - η) Το διορισµό των εκκαθαριστών, - θ) Κάθε άλλο θέµα
που ορίζεται από το νόµο ή το καταστατικό.
(2) Σύγκληση
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Η Εταιρεία µεριµνά για την έγκαιρη και εµπρόθεσµη ενηµέρωση των µετόχων της Εταιρείας,
τηρώντας τις προβλεπόµενες από το Νόµο δηµοσιεύσεις στον τύπο σχετικά µε τη σύγκληση
της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της, την Πρόσκληση της
Γενική Συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων, ο τρόπος αντιπροσώπευσης των
µετόχων, οι προθεσµίες και ο τρόπος άσκησης των δικαιωµάτων τους κλπ
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνέρχεται τακτικά µεν µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση
και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό
αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είτε µετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, είτε µετά από αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας.
(3) Συµµετοχή Μετόχων – Λήψη αποφάσεων
Κάθε µέτοχος µπορεί να συµµετάσχει στη γενική συνέλευση ανεξαρτήτως των µετοχών, τις
οποίες έχει στην κυριότητά του. Κατά την παράστασή του στη Γενική Συνέλευση έκαστος
µέτοχος µπορεί να θέτει ερωτήσεις ή να διατυπώνει απόψεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης. Η συµµετοχή δια αντιπροσώπων είναι δυνατή.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που
εκπροσωπούν, το ένα πέµπτο 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου,
εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόµο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο
23 παρ. 2 του καταστατικού), για τις οποίες απαιτείται αυξηµένη (εξαιρετική) απαρτία. Όταν
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δεν συντελεσθεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, σε είκοσι (20)
ηµέρες από τη χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης. Κατά την επαναληπτική
συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβληµένου
εταιρικού κεφαλαίου κι αν εκπροσωπείται.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτή, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικώς στο νόµο και το
καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού), για τις οποίες, σύµφωνα µε
το άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία.
Κατά τη συνεδρίαση προϊσταται ο εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος, ο οποίος
επικουρείται από γραµµατέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέας της συνέλευσης. Με αίτηση
οποιουδήποτε µετόχου, χορηγούνται σ’αυτόν επικυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών.
(4) ∆ικαιώµατα Μετόχων
Οι µέτοχοι της εταιρείας έχουν τα δικαιώµατα που τους παρέχονται από το νόµο και το
καταστατικό της Εταιρείας. Ενδεικτικώς οι µέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα:
(α) ∆έκα (10) ηµέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει
από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές
εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.
(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου
εταιρικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της εταιρείας, τη
διεξαγωγή ελέγχου στην εταιρεία.
(γ) Οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου εταιρικού
κεφαλαίου, µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της έδρας της εταιρείας τον
έλεγχο της εταιρείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 732 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας, στην περίπτωση που από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται
πιστευτό ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
(δ) Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
εταιρικού κεφαλαίου, προς την Εταιρεία, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες από την
Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την τελευταία
διετία (2ετία) για οποιαδήποτε αιτία, σε Συµβούλους ή ∆ιευθυντές της εταιρείας, καθώς και
κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία ‘η σύµβαση της
εταιρείας µ’ αυτούς.
(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)
ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
γενική συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
εταιρείας, στο µέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιµες, για την πραγµατική εκτίµηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
(στ) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πριν από πέντε (5)
πλήρεις ηµέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να παρέχει
σ’αυτούς πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρείας.
(ζ) Με αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να
αναβάλει για µια (1) φορά τη λήψη απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για
την ηµέρα που θα ζητήσουν οι αιτούµενοι την αναβολή.
(η) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση σε κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
λαµβάνεται µε ονοµαστική κλήση.
(θ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου
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εταιρικού κεφαλαίου, µπορούν να ζητήσουν µε αίτηση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες
από την ηµέρα της επίδοσης της αίτησής τους, µε θέµατα που αναφέρονται σχετικά στην
αίτησή τους.
(ι) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια
διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα.
Ζ. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆.Σ. και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων και επιτροπών της Εταιρείας
Ζ.1
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.
Θεσµικό Πλαίσιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας. Ο ρόλος του
∆.Σ. και των µελών του προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Γ’, άρθρα 9-16 του ισχύοντος
καταστατικού της Εταιρείας και στο Κεφάλαιο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας, ο οποίος αυτή τη στιγµή
βρίσκεται υπό επικαιροποίηση.
2. Συνεδριάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και τουλάχιστον 3 φορές
µηνιαίως, για να ενηµερωθεί, εξετάσει και λάβει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που είναι στην
δικαιοδοσία του σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας και τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας. Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2010 το ∆.Σ. συνήλθε 99 φορές, ενώ στο
σύνολο των συνεδριάσεων υπήρξε απαρτία.
3. Αρµοδιότητες
Οι κύριες, µη εκχωρηθείσες αρµοδιότητες του ∆.Σ. περιλαµβάνουν ενδεικτικώς:
- την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας,
µε τη συνδροµή της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασµού,
- την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού,
- τον διορισµό και/ή παύση των υπηρεσιών των εκτελεστικών Συµβούλων,
- τον έλεγχο και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων µε την συνδροµή της επιτροπής ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
- την έγκριση σηµαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών, που εκφεύγουν της συνήθους
δραστηριότητας της Εταιρείας
- την λήψη απόφασης και την υλοποίηση συγχωνεύσεων, εξαγορών και διαθέσεων
σηµαντικού µέρους του ενεργητικού,
- τον έλεγχο, την διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων και την
αντιµετώπιση πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ της Εταιρείας, της ∆ιοίκησης της
και των κύριων µετόχων της,
- την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης ,
- την λήψη αποφάσεων για ανάθεση εξουσιών και καθηκόντων σε στελέχη,
4. Ευθύνη Μελών
Το ∆.Σ. λειτουργεί µε συλλογική ευθύνη χωρίς τα µέλη του να διαχωρίζουν τις ευθύνες τους
έναντι άλλων και όλα ανεξαιρέτως τα µέλη ασκούν τα καθήκοντα τους ανεξάρτητα και µε
αµερόληπτη κρίση. Κάθε µέλος αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση
των καθηκόντων του ώστε να ασκεί τα καθήκοντα του µε την ανάλογη επίδοση. Το ∆.Σ.
λαµβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά
τα καθήκοντα του ιδιαίτερα σχετικά µε γεγονότα που επηρεάζουν τις προοπτικές και την
οικονοµική θέση της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφεύγουν την
ανάληψη σοβαρών εξωτερικών επαγγελµατικών δεσµεύσεων. Εκ των µελών του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου, ουδέν µέλος συµµετέχει στο ∆.Σ. ή την διοίκηση άλλης εταιρείας πλην εταιριών,
οι οποίες συνδέονται µε την Εταιρεία, πλην των κ. κ. Ιωάννη Σωσσίδη και Ιωάννη
Ευαγγελάρα, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει και έχει γίνει αποδεκτή η συµµετοχή τους στη
διοίκηση µη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή / και εταιρειών, των οποίων όµως ο
καταστατικός σκοπός και η λειτουργική δραστηριότητα είναι εντελώς διάφορα από το σκοπό
και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών.
5. Σύνθεση
Η σύνθεση του ∆.Σ. κατά την 31/12/2010 είχε ως ακολούθως:
- Απόστολος ∆. Τερζόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος
- ∆ηµοσθένης Εµµ. Μηλιαράς, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος
- Ιορδάνης Ι. Μπλέτσος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος,
- Αικατερίνη Ι. Κεχαγιά, Εκτελεστικό µέλος,
- Ιωάννης Γ. Σωσσίδης, Μη εκτελεστικό µέλος
- Γεώργιος Ν. Χατζηνικολάου, Μη εκτελεστικό µέλος
- Ιωάννης Ευαγγελάρας, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
- Κωνσταντίνος Λεόντιος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Με την απόφαση του ∆.Σ. της 12.4.2010 ο κ. Ιωάννης Ευαγγελάρας αντικατέστησε το
παραιτηθέν µέλος κ. Χρήστο Αλεξάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί, δυνάµει της από 17.2.2010
απόφασης του ∆.Σ. σε αντικατάσταση του αρχικώς (από τη Γενική Συνέλευση της 29.5.2009)
εκλεγέντος µέλους Μαργαρίτας Αλαµάνου. Παραιτηθέντες και αντικαταστάτες αυτών ήταν
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.
Με την απόφαση του ∆.Σ. της 17.5.2010 ο κ. Κωνσταντίνος Λεόντιος αντικατέστησε το
παραιτηθέν µέλος κ. ∆ηµήτριο Νανόπουλο, ο οποίος είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση
της 29.5.2009. Τόσον ο παραιτηθείς όσο και ο αντικαταστάτης ήταν ανεξάρτητα µη
εκτελεστικά µέλη.
Η σύνθεση του ∆.Σ. συνάδει πλήρως µε τις προβλέψεις του νόµου 3016/2002 περί εταιρικής
διακυβέρνησης εισηγµένων εταιρειών, σύµφωνα µε τον οποίο το ∆.Σ. θα πρέπει να
αποτελείται τουλάχιστον κατά το 1/3 από µη εκτελεστικά µέλη και να συµπεριλαµβάνει
τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Η ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών µελών
από την διεύθυνση καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που θέτουν οι προβλέψεις του ν.
3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ.
6. Βιογραφικά Μελών
Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ.:
Απόστολος Τερζόπουλος, Πρόεδρος ∆.Σ.
Ο κ. Απόστολος Τερζόπουλος είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Νοµικής
Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας από το 1992
ως το Σεπτέµβριο του 2006 και κατέχει έκτοτε τη θέση του Προέδρου της Εταιρείας. Είναι
µέλος του Ευρωπαϊκού forum υγείας.
∆ηµοσθένης Μηλιαράς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Ο κ. ∆ηµοσθένης Μηλιαράς είναι ιατρός παθολογοανατόµος, Καθηγητής Παθολογοανατοµίας
στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης. Είναι Αντιπρόεδρος
της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2005.
Ιορδάνης Μπλέτσος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ο κ. Ιορδάνης Μπλέτσος είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας από τον Σεπτέµβριο του
2006. ∆ιετέλεσε Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας από το 1999 ως το 2006. Είναι
κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης.
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Αικατερίνη Κεχαγιά, Μέλος ∆.Σ., Μέλος ∆.Σ. - Μη εκτελεστικό µέλος
Η κα. Αικατερίνη Κεχαγιά είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου του
Αµπερντίν και µεταπτυχιακού διπλώµατος στην Πληροφορική από το Πολυτεχνείο του
Wolverhampton (Ηνωµένο Βασίλειο). Είναι µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας από το 2006.
Ιωάννης Σωσσίδης, Μέλος ∆.Σ., Μέλος ∆.Σ. - Μη εκτελεστικό µέλος
Ο κ. Ιωάννης Σωσσίδης είναι µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος
πτυχίου Νοµικής από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και έχει κάνει µεταπτυχιακές
σπουδές στο ∆ιεθνές ∆ηµόσιο και Οικονοµικό ∆ίκαιο στο Στρασβούργο. Είναι µέλος του ∆.Σ.
της Εταιρείας από το 1999.
Γεώργιος Ν. Χατζηνικολάου, Μέλος του ∆.Σ. - Μη εκτελεστικό µέλος
Ο κ. Γεώργιος Χατζηνικολάου είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών από
Πανεπιστήµιο Αµερικής και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Μάιο του 2009 έως σήµερα.
Ιωάννης Ευαγγελάρας, Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Ο κ. Ιωάννης Ευαγγελάρας σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Από την αποφοίτησή του έως σήµερα έχει διατελέσει Ελεγκτής και οικονοµικός
Σύµβουλος σε αρκετές εταιρείες, ενώ από το 1978 διατηρεί λογιστικό Φοροτεχνικό γραφείο.
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από τον Απρίλιο του 2010.
Κωνσταντίνος Λεόντιος, Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Ο κ. Κωνσταντίνος Λεόντιος είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά
(ΑΒΣΠ). Από το 1986 έως σήµερα εργάζεται ως λογιστής – Προϊστάµενος Λογιστηρίου σε
διάφορες εταιρείες, σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Από την αποφοίτησή του έως σήµερα έχει διατελέσει Ελεγκτής και οικονοµικός
Σύµβουλος σε αρκετές εταιρείες, ενώ από το 1978 διατηρεί λογιστικό Φοροτεχνικό γραφείο.
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από τον Μάιο του 2010.
7. Θητεία
Το υφιστάµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη δυνάµει της απόφασης της υπ’ αρ. 70
απόφασης της από 29.5.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σε συνδυασµό µε
τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντων µελών
(αποφάσεις ∆.Σ. 17.2.2010, Φ.Ε.Κ. 1411/2010, 12.4.2010, Φ.Ε.Κ. 2997/3.5.2010, 17.5.2010,
Φ.Ε.Κ. 3582/26.5.2010) Η διάρκεια της θητείας του λήγει κατά την ηµεροµηνία συνεδρίασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαµήνου
του έτους 2012 (έως τις 30.6.2012).
Ζ.2 Επιτροπές του ∆.Σ.
Η Εταιρεία εναρµονιζόµενη µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης συνέστησε επιτροπές εκ
των µελών του ∆.Σ. για την προαγωγή των εταιρικών της λειτουργιών.
Ήδη µε απόφαση της από 29.5.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία συνέστησε
τριµελή Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου 3693/2008
στην οποία δόθηκαν και αρµοδιότητες διαχείρισης κινδύνων.
Επίσης η Εταιρεία συνέστησε, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 1Θ/31.01.2011 απόφασης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου, Επιτροπή Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων, µε κύριο
έργο τον έλεγχο της συµµόρφωσης της Εταιρείας προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
και τη διαχείριση των επιχειρηµατικών και λοιπών κινδύνων που αναφύονται κατά την
παροχή των υπηρεσιών της. Κάτωθι παρατίθενται η σύνθεση, οι όροι λειτουργίας του έργου
και οι αρµοδιότητες των ως άνω επιτροπών.
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(1) Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή απαρτίζεται από 1 ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και 2 µη εκτελεστικά µέλη.
H σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά το έτος 2010 είχε ως ακολούθως:
- Ιωάννης Ευαγγελάρας, Πρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
- Ιωάννης Σωσσίδης, µη εκτελεστικό µέλος
- Γεώργιος Χατζηνικολάου, µη εκτελεστικό µέλος
Το ∆.Σ. έχει εκχωρήσει στην επιτροπή Ελέγχου τις κάτωθι εξουσίες:
- την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
- την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή της
Εταιρείας και την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου που αυτός καταρτίζει,
- την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
- την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου,
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή
ή το ελεγκτικό γραφείο
- την υποβολή εισηγήσεων προς το ∆.Σ. σχετικά µε τον διορισµό ή τερµατισµό των
υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών όπως και την αµοιβή τους,
- την επίβλεψη των εισηγήσεων του Οικονοµικού ∆ιευθυντή στο ∆.Σ. για το θέµα των
ακολουθούµενων λογιστικών αρχών και την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας µε
συνδεδεµένα πρόσωπα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της
συνήθους εµπορικής πρακτικής,
- την λήψη αναφορών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για κάθε θέµα που έχει
σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς και έκθεση για
τυχόν αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, για τυχόν αδυναµίες των
διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Κατά τη χρήση του έτους 2010 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές, όλες εν
απαρτία.
(2) Επιτροπή Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Το ∆.Σ. αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει ενδελεχής και καθηµερινή εποπτεία σχετικά
µε τη συµµόρφωση της Εταιρείας προς τη σύνθετη και συχνά µεταβαλλόµενη εταιρική και
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός οργάνου το οποίο
θα διαγιγνώσκει και αξιολογεί τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και θα δύναται να
επεξεργάζεται τρόπους αντιµετώπισής τους έχει συστήσει και λειτουργεί Επιτροπή
Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων, µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες. Η σύνθεση της
Επιτροπής κατά το 2011 είχε ως ακολούθως:
- Κωνσταντίνος Καφίρας
- Κωνσταντίνος Λεόντιος
- Παρασκευή Κατσαρού
Η θητεία της Επιτροπής είναι µονοετής και ο διορισµός της ισχύει µέχρι την επόµενη Τακτική
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
∆εδοµένου ότι η συµµόρφωση της Εταιρείας µε την κείµενη νοµοθεσία και η διαχείριση των
επιχειρηµατικών κινδύνων θεωρείται πρόσφορο και αποτελεσµατικότερο να γίνεται σε ενιαία
βάση, η Επιτροπή Συµµόρφωσης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας και της µητρικής
της ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. είναι κοινή και στελεχώνεται από τα ίδια άτοµα.
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι οι κάτωθι:
- ενηµερώνεται διαρκώς για την κείµενη εταιρική και χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και για τις
µεταβολές αυτής, είτε προέρχονται από νοµοθετικές πράξεις είτε από πράξεις διοικητικών
αρχών,
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- ελέγχει τις διάφορες εταιρικές πράξεις προ της δηµοσίευσής τους προκειµένου να εντοπίσει
εάν εναρµονίζονται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και το καταστατικό της Εταιρείας,
- εποπτεύει το τµήµα ανακοινώσεων της Εταιρείας,
- ελέγχει τις διαδικασίες παρακολούθησης και αναγγελίας συνδιαλλαγών,
- επεξεργάζεται µοντέλα διαχείρισης κινδύνων και εποπτεύει την εφαρµογή τους,
- εντοπίζει και επιλύει τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ µελών ∆.Σ. ή
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του προσώπου αυτής,
Ζ.3
Αξιολόγηση της επίδοσης του ∆.Σ. και των επιτροπών του
Η Εταιρεία προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των
επιτροπών του. Η διαδικασία αξιολόγησης στηρίζεται στην εκτίµηση της ορθής εκτέλεσης των
αρµοδιοτήτων µε τις οποίες έχει επιφορτιστεί η κάθε µία επιτροπή. Στην διαδικασία
προΐσταται ο Πρόεδρος και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συζητούνται από το ∆.Σ. και
επιµέλεια του Προέδρου είναι να λαµβάνει µέτρα για τις διαπιστούµενες αδυναµίες της
διοίκησης. Αντίστοιχα, το ∆.Σ. αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου, διαδικασία στην οποία
προΐσταται µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. Τέλος, τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.
συνέρχονται µία φορά ετησίως χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών προκειµένου να
αξιολογείται η επίδοση των τελευταίων. Κατά περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να αναθέτει επ’
αµοιβή την αξιολόγηση των Επιτροπών καθώς και του ιδίου του ∆.Σ. σε τρίτους
ειδικευµένους εµπειρογνώµονες.
Ζ.4
Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
Η Εταιρεία προκειµένου να ενισχύσει το αίσθηµα ασφάλειας των µετόχων µειοψηφίας της
εξετάζει τακτικά το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών που
έχει θέσει µε σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας, και της αποδοτικότητας των
εταιρικών εργασιών. Επίσης, της αξιοπιστίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την
συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Το ∆.Σ. µε την βοήθεια της
Επιτροπής Ελέγχου έχει επιθεωρήσει τα συστήµατα ελέγχου περιλαµβανοµένων των
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων και των συστηµάτων συµµόρφωσης και
διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας καθώς και
τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών
που παρέχονται στους επενδυτές. Η Εταιρεία διατηρεί Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
(υπεύθυνη η Αλεξάνδρα Μπερµπερίδου).
Κατά το έτος 2010 οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν παρείχαν οποιεσδήποτε άλλες µη ελεγκτικέςσυµβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Όµιλο.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Απόστολος Τερζόπουλος
Α.∆.Τ. Σ 636315/98

Ιορδάνης Μπλέτσος
Α.∆.Τ. Χ 756656/03
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχείρισης, η οποία αποτελείται από 35 σελίδες είναι
αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 30 Μαρτίου
2011.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Βρασίδας Σπ. ∆αµηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
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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 τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και
των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
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 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, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 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.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας
"EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και των
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 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.
Θέµατα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας: (α) στην
επεξηγηµατική Σηµείωση 35 στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο Όµιλος λόγω µη
τήρησης ορισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων
συνολικού ποσού € 176 εκ. εντός προκαθορισµένων ορίων βρίσκεται σε διαδικασία
διαπραγµάτευσης µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τον επανακαθορισµό των όρων των
εν λόγω υποχρεώσεων και (β) στην επεξηγηµατική Σηµείωση 5.3 στην οποία γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου
υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων. Η επιτυχής
διαχείριση των εν λόγω συνθηκών κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα
συνέχισης της οµαλής δραστηριότητας του Οµίλου στο µέλλον.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης 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, 30 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Βρασίδας Σπ. ∆αµηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Σηµείωση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος π ωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπ ά έσοδα εκµεταλλεύσεως

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπ ά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά απ οτελέσµατα
Κόστος χρηµατοδότησης
Απ οτελέσµατα συνήθων εργασιών
Έσοδα (Έξοδα) επ ενδύσεων
Απ οτελέσµατα π ρο φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα µετά φόρων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2010
1/1-31/12/2009

8
9
10

11
12
13
14
15
16

Αποδιδόµενα σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2010
1/1-31/12/2009

223.732
(189.253)
34.479
5.989
40.467

254.246
(199.305)
54.941
4.361
59.302

149.849
(134.802)
15.048
3.736
18.784

168.340
(147.152)
21.187
2.340
23.528

(25.027)
(12.995)
(13.144)
(10.699)
(16.379)
(27.078)
(15.477)
(42.555)
(6.059)
(48.614)

(25.936)
(3.638)
(5.525)
24.204
(14.826)
9.378
(22.748)
(13.370)
(5.162)
(18.533)

(11.498)
(10.012)
(3.462)
(6.188)
(13.811)
(19.999)
(13.280)
(33.279)
(2.711)
(35.990)

(11.450)
(1.238)
(2.642)
8.197
(12.631)
(4.434)
(22.254)
(26.688)
1.432
(25.256)

(45.984)

(21.578)

(35.990)

(25.256)

(2.630)

3.045

0

0

0

18.470

0

18.269

(2.739)

0

(2.739)

0

0

0

0

3.052

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φ όρων:
Απ οτίµηση διαθέσιµων π ρος π ώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες
αξίες
Αναχρηµατοδότηση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου

32

Πώληση επ ανεκτιµηµένου ακινήτου
Επ ίδραση απ ό την µετάταξη σε καθεστώς Φ.Π.Α.

18

5.471

0

1.507

0

Αναπ ροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες

18

(27.113)

56.632

(16.659)

10.061

5.202

(16.389)

3.960

(7.588)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων

(19.179)

58.713

(13.932)

23.794

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φ όρων

(67.793)

40.180

(49.921)

(1.461)

(61.903)

21.705

(49.921)

(1.461)

(5.890)

18.475

0

0

Φόρος εισοδηµάτων επ ί των λοιπ ών συνολικών εσόδων

Αποδιδόµενα σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Βασικά

17

(1,1994)

(0,5678)

(0,9153)

(0,5972)

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 130 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010
31/12/2009

Σηµείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

Ενσώµατες ακινητοπ οιήσεις

18

419.306

443.220

180.354

Ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

19

3.984

5.354

2.813

182.708
3.633

Υπ εραξία (Goodw ill)

20

101.061

100.153

40.551

35.961

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

21

0

0

116.418

138.615

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
∆ιαθέσιµα π ρος π ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού
Ακίνητα για επ ένδυση

22

9.284

8.543

2.718

2.054

23

12.340

27.245

12.165

27.152

24

1.319

1.269

5.920

7.416

Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις

25

2.327

1.516

898

861

Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις

16

2.118

881

0

0

551.739

588.182

361.836

398.400

Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Απ οθέµατα

27

6.039

9.231

3.891

4.591

Πελάτες και λοιπ ές απ αιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία απ οτιµώµενα στην εύλογη
αξία τους µέσω της κατάστασης απ οτελεσµάτων χρήσεως
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

28

179.502

160.912

145.563

132.370

29

13

9

8

8

14.685

31.275

6.407

7.823

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

30

200.238

201.428

155.869

144.792

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

751.977

789.609

517.705

543.193

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

31

67.643

67.643

67.643

67.643

∆ιαφορά απ ό έκδοση µετοχών υπ έρ το άρτιο

31

57.247

57.247

57.247

57.247

Απ οθεµατικά κεφάλαια

32

Υπ όλοιπ ο κερδών (ζηµιών) εις νέο
Ίδιες µετοχές

33

Σύνολο Ιδίων κεφ αλαίων ιδιοκτητών Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

62.039

87.372

32.795

56.659

(39.705)

2.921

(51.698)

(25.231)

(8.400)

(33.753)

(4.801)

(7.288)

138.823

181.430

101.186

149.030

65.626

65.659

0

0

204.449

247.089

101.186

149.030

221.689

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

35

68.492

278.687

26.985

Προβλέψεις για π αροχές π ρος τους εργαζοµένους

36

6.886

6.435

5.328

5.090

Αναβαλλόµενες φορολογικές υπ οχρεώσεις

16

23.481

26.552

10.488

11.761

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επ ιχορηγήσεων

37

2.711

2.654

2.467

96

Λοιπ ές π ροβλέψεις

38

1.875

1.824

1.113

569

Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις

39

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

6.112

20.617

3.790

8.113

109.557

336.769

50.172

247.319

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις

40

126.610

105.415

95.507

77.280

∆άνεια
Μακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις π ληρωτέες την επ όµενη
χρήση
Βραχυπ ρόθεσµες φορολογικές υπ οχρεώσεις

35

99.861

76.645

78.312

53.965

35

203.748

16.667

189.799

14.000

7.752

7.024

2.727

1.599

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

437.971

205.751

366.346

146.844

Σύνολο υποχρεώσεων

547.528

542.520

416.518

394.163

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

751.977

789.609

517.705

543.193

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 130 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
43

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
∆ιαφορές
αναπ ρ/γής
Τακτικό
∆ιαφορά υπ έρ
αξίας
απ οθεµατικό
το άρτιο
συµµετοχών &
χρεογράφων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 σύµφ ωνα µε τα
∆.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2009 µετά
απ ό φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σχηµατισµός απ οθεµατικών µέσω διανοµής
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Τακτοπ οίηση απ οθεµατικών
Μεταβολή π οσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές
Yπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 σύµφωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Α.
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 σύµφ ωνα µε τα
∆.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα π εριόδου 1/1-31/12/2010
µετά απ ό φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σχηµατισµός απ οθεµατικών µέσω διανοµής
Τακτοπ οίηση απ οθεµατικών
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών
Μεταβολή π οσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές
Yπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 σύµφωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Α.

Απ οθεµατικό
Απ οθεµατικό
επ ανεκτίµηση
Απ οθεµατικό
απ ό έκδοση
Απ οθεµατικά
ς αξίας
επ ανεκτίµησης αξίας Υπ όλοιπ ο εις
µετατρέψιµου Απ οθεµατικό
φορολογικών
Ίδιες µετοχές
επ ενδύσεων ακινήτων σε εύλογες
οµολογιακού συγχώνευσης
νέο
νόµων
σε εύλογες
αξίες
δανείου σε
αξίες
µετοχές
(37.774)

∆ικαιώµατα
τρίτων

67.643

57.371

782

2.968

4.117

7.972

11.427

(20.009)

29.292

39.080

0

0

0

0

0

0

0

20.013

29.828

(28.136)

0

18.475

40.180

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
(124)
0

0
0
0
0
0
0

0
336
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
(9)
0

0
430
0
(55)
0
0

0
0
0
0
0
(4)

0
0
0
0
0
284

0
(766)
(3.027)
0
133
(4.362)

0
0
4.021
0
0
0

(1.378)
0
0
0
0
7.251

(1.378)
0
994
(55)
0
3.169

67.643

57.247

782

3.304

4.117

7.963

11.802

(0)

59.405

2.921

(33.753)

65.659

247.089

67.643

57.247

782

3.304

4.117

7.963

11.802

(0)

59.405

2.921

(33.753)

65.659

247.089

0

0

0

0

(3.054)

0

0

0

(14.110)

(44.739)

0

(5.890)

(67.793)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
290
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
(7.454)
0
0
(146)

0
0
0
0
0

0
0
(27)
0
(833)

0
7.164
65
(4.508)
(609)

0
0
0
25.353
0

(1.749)
0
0
0
7.605

(1.749)
0
38
20.845
6.019

67.643

57.247

782

3.595

1.062

7.963

4.202

(0)

44.434

(39.705)

(8.400)

65.626

204.449

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 130 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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41.312

Σύνολο

204.180

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

∆ιαφ ορά
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφ άλαιο

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

Αποθεµατικό Αποθεµατικό
∆ιαφ ορές
µετατρέψιµο επανεκτίµησ
αναπροσαρ
Αποθεµατικά Αποθεµατικό
ης αξίας
υ
Τακτικό
µογής αξίας
φ ορολογικώ συγχώνευση
οµολογιακο επενδύσεων
συµµετοχών αποθεµατικό
ς
ν νόµων
ύ δανείου σε σε εύλογες
&
αξίες
µετοχές
χρεογράφ ων

Αποθεµατικό
επανεκτίµησης
αξίας ακινήτων σε
εύλογες αξίες

Υπόλοιπο
εις νέο

Ίδιες µετοχές

Σύνολο

67.643

57.504

782

2.693

11.561

7.972

3.984

(19.862)

21.520

7.399

(15.335)

145.862

0

0

0

0

0

0

0

19.862

8.023

(29.346)

0

(1.461)

0
0
0

0
(124)
(133)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
(9)
0

0
0
133

0
0
0

0
0
0

(3.285)
0
0

8.047
0
0

4.762
(133)
0

67.643

57.247

782

2.693

11.561

7.963

4.117

0

29.543

(25.232)

(7.288)

149.030

67.643

57.247

782

2.693

11.561

7.963

4.117

0

29.543

(25.232)

(7.288)

149.030

0

0

0

(0)

0

0

(3.054)

0

(12.906)

(33.960)

0

(49.921)

Σχηµατισµός απ οθεµατικών µέσω διανοµής

0

0

0

30

(7.957)

0

0

0

0

7.927

0

0

(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών
Συγχώνευση υφιστάµενων θυγατρικών
Yπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 σύµφ ωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Α.

0
0

0
0

0
0

0
104

0
(2)

0
(5.237)

0
0

0
0

0
5.159

(2.874)
2.440

2.488
0

(386)
2.464

67.643

57.247

782

2.827

3.602

2.727

1.062

0

21.795

(51.698)

(4.801)

101.186

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2009 µετά
απ ό φόρους
(Αυξηση) / Μείωση ιδίων µετοχών
Αλλαγή συντελεστών στην αναβαλλόµενη φορολογία
Τακτοπ οίηση απ οθεµατικών
Yπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 σύµφ ωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Α.
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 σύµφ ωνα µε τα
∆.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα π εριόδου 1/1-31/12/2010
µετά απ ό φόρους

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 130 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη π ρο φόρων
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµιές (κέρδη) απ ό εκπ οίηση π αγίων π εριουσιακών στοιχείων
Ζηµιές (κέρδη) απ ό απ οτίµηση ιδιοχρησιµοπ οιούµενων ακινήτων
Ζηµιές (κέρδη) απ ό απ οτίµηση επ ενδυτικών ακινήτων
Κέρδη απ ό συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Απ οµείωση αξίας διαθεσίµων π ρος π ώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού
Έσοδα συµµετοχών
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επ ενδύσεων
Απ όσβεση επ ιχορηγήσεων επ ενδύσεων π άγιου ενεργητικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

(42.555)

(13.370)

(33.279)

(26.688)

19.753
11.484
352
11.099
(50)
(32)

18.655
2.042
65
4.314
(90)
(699)

10.506
9.938
132
2.000
1.496
0

10.786
1.271
(1)
2.163
1.395
0

15.876

20.684

15.876

20.375

(585)
256
(138)

(1.269)
4.156
(131)

(4.124)
33
(95)

(3.605)
4.090
(6)

16.379
31.840

14.826
49.184

13.811
16.294

12.631
22.410

2.209
(10.457)
(809)
587

(1.048)
(27.610)
(511)
35.708

900
(2.195)
(25)
(4.722)

(236)
350
(206)
16.140

(15.161)
(4.218)
3.991

(13.357)
(4.845)
37.521

(12.513)
0
(2.261)

(10.969)
(1.237)
26.252

(2.450)

(11.107)

(6.039)

(39.008)

(4.216)
(27.548)
309
8.218
0
101
195
0
(25.391)

(7.320)
(66.981)
42
14.769
0
270
(9)
1.269
(69.067)

(2.172)
(6.769)
157
3.453
0
21
195
1.127
(10.027)

0
(13.322)
8
11.281
0
77
(9)
3.605
(37.368)

Πλέον/ µείον π ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή π ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απ οθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) µακροπ ροθέσµων απ αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απ όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπ ραξιών
και λοιπ ών
επ ενδύσεων *
Αγορά ιδίων µετοχών
Αγορά ενσώµατων και άϋλων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων π αγίων
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων
Έσοδα χρεογράφων
Τόκοι εισπ ραχθέντες
Εισπ ράξεις επ ιχορηγήσεων επ ενδύσεων π άγιων π εριουσιακών στοιχείων
Μερίσµατα εισπ ραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπ ράξεις (εξοφλήσεις) δανείων
Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υπ οχρεώσεων απ ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσµατα π ληρωθέντα
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα συγχωνευόµενων εταιρειών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

15.417

27.036

13.605

3.759

(8.195)

2.885

(2.938)

(1.839)

(1.569)

(2.942)

(1)

(33)

(845)

(658)

0

(658)

4.809

26.321

10.666

1.229

(16.591)

(5.224)

(1.622)

(9.886)

31.275
0
14.685

36.500
0
31.275

7.823
206
6.407

17.710
0
7.823

*Στο κονδύλι των εταιρικών ταµειακών ροών της συγκριτικής π εριόδου (€ 39.008) π εριλαµβάνεται και π οσό (€ 19.000) το οπ οίο αφορά
κεφαλαιοπ οίηση υπ οχρεώσεων θυγατρικής εταιρείας π ρος την µητρική εταιρεία του Οµίλου.

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 48 έως και την σελίδα 130 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

46

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

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)
ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάµπους (Μέλος)
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ηµητρίου (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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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

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,
επιστηµονικών κέντρων και κέντρων αποκατάστασης, εξοπλισµένων µε συσκευές υψηλής
τεχνολογίας.
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 ενώ τα κεντρικά γραφεία διοίκησης βρίσκονται επί της οδού
Αµερικής 12 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 54,8 % στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Αµερικής 12, Αθήνα).

2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
2.1 Γενικά
Οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια) και ορισµένες επενδύσεις σε
µετοχές και επενδυτικά ακίνητα, οι οποίες αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Επίσης, οι
εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της
λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2010 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 2010.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται.
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
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νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες έξω-λογιστικές εγγραφές
προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Α..
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 2010 (1/131/12/2010) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28 Μαρτίου
2011.
2.5 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Οι λογιστικές αρχές είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009, εκτός από την
υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2010.
Α) Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις που εφαρµόζονται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010 και επηρέασαν τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων –Αναθεώρηση & ∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες και
Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις – Τροποποίηση (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
εκτενέστερη 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 εφάρµοσαν προαιρετικά τις ανωτέρω αλλαγές στο σύνολο των
επιχειρηµατικών από την 1η Ιανουαρίου 2009.
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∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 36 διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών
ροών (ή σύνολο µονάδων) στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται για σκοπούς
αποµείωσης η υπεραξία είναι ένας τοµέας δραστηριότητας, όπως καθορίζεται στην
παράγραφο 5 του ∆.Π.Χ.Α. 8. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν την τροποποίηση του
∆.Λ.Π. 36 από την 1η Ιανουαρίου 2010.
∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-αναθεώρηση (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η δυνατότητα διακανονισµού µιας υποχρέωσης µε την
έκδοση στοιχείου ιδίων κεφαλαίων δεν σχετίζεται µε την κατάταξη αυτής σε τρέχουσα ή µη
τρέχουσα. Με την τροποποίηση του ορισµού της τρέχουσας υποχρέωσης, η αναθεώρηση
επιτρέπει µια υποχρέωση να χαρακτηριστεί ως µακροπρόθεσµη (υπό την προϋπόθεση ότι η
οντότητα έχει άνευ όρων δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση µε µεταβίβαση µετρητών ή
άλλων περιουσιακών στοιχείων για τουλάχιστον 12 µήνες µετά τη λογιστική περίοδο) παρά
το γεγονός ότι µπορεί ο αντισυµβαλλόµενος να απαιτήσει από την οντότητα να διακανονιστεί
η υποχρέωση του σε µετοχές ανά πάσα στιγµή. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν την
τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 36 από την 1η Ιανουαρίου 2010.
∆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. Ο Όµιλος εφάρµοσε την εν λόγω διερµηνεία από την 1η Ιουλίου 2009.
Β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων και διερµηνείες που τέθηκαν
σε εφαρµογή εντός της χρήσης αλλά δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία
∆.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)
Εκτός από την ενσωµάτωση της ∆ιερµηνείας 8 και 11, οι τροπολογίες διευρύνουν την
καθοδήγηση της ∆ιερµηνείας 11 για να αντιµετωπιστεί η ταξινόµηση των ρυθµίσεων του
Οµίλου που δεν καλύπτονται από αυτή την ερµηνεία. Το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α 2 δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
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∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.-τροποποίηση (εφαρµόζονται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010 ή µεταγενέστερα)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που
εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆.Π.Χ.Α. αναφορικά µε την χρήση του τεκµαρτού κόστους
στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια
συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται
στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α 1 δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία και στον Όµιλο.
∆.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
Ιανουαρίου 2010)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆.Π.Χ.Α. 5 προσδιορίζει τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδων
διακρατούµενων προς πώληση) που κατατάσσονται είτε ως διακρατούµενα προς πώληση,
είτε ως διακοπείσες δραστηριότητες. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η γενική απαίτηση του ∆.Λ.Π. 1
εξακολουθεί να ισχύει, ιδίως η παράγραφος 15 (για να επιτευχθεί η δίκαιη παρουσίαση) και η
παράγραφος 125 (πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων) του ∆.Λ.Π. 1. Το τροποποιηµένο
∆.Π.Χ.Α 5 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 1η Ιουλίου 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
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.
∆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.
Γ) Νέα πρότυπα, νέες διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων για τα
οποία η εφαρµογή τους δεν είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου
2010
∆.Π.Χ.Α. 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ.∆.Λ.Π. (Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39. Το Σ..∆.Λ.Π. σκοπεύει
να επεκτείνει το ∆.Π.Χ.Α. 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες
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απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων,
την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη
λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 9 όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, 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 και ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του
∆.Π.Χ.Α. 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆.Λ.Π. 12, Φόροι εισοδήµατος - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012).
Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρούνται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας σύµφωνα µε
το ∆.Λ.Π. 40. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας
εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό
στοιχείο, µέσω της χρήσης ή µέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας
στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας, όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε
εύλογη αξία, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα
ανακτηθεί εξολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό
ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι
να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της
χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που
είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω
πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆.Λ.Π. 24, Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - τροποποίηση (ισχύει από 1
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 την 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. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
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∆.Λ.Π. 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - τροποποίηση (ισχύει από 1
Φεβρουαρίου 2010).
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα
δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών
τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος
αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα,
δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου.
∆ιερµηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (ισχύει από
1 Ιανουαρίου 2011).
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν 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 µια τέτοια
πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 19, ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς
τίτλους (ισχύει από 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 Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίµησης της επίδρασης του ∆.Π.Χ.Α. 19 στις οικονοµικές του καταστάσεις.
3. ∆οµή του Οµίλου
Ο Όµιλος EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

Εταιρεία

Ε∆ΡΑ

ΚΥΡΙΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

Μητρική

Ολική
ενσωµάτωση

-

Αθήνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

68,5%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

60,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Βόλος

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

40,3%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Λάρισα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

74,2%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Λάρισα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

87,1%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Λάρισα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

70,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

74,3%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Ι. Θυγατρικές εταιρείες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.
EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.
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Εταιρεία
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
Α.Ε.
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ

ΚΥΡΙΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

50,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

46,6%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Ρόδος

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

59,8%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Αθήνα

Εµπορία ιατρικών
αναλωσίµων

100,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Βόλος

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

39,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Π. Φάληρο

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

49,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Σέρρες

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

47,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών
Εταιρεία
τιτλοποίησης
απαιτήσεων
Τουριστικές
επιχειρήσεις

49,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

100,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

99,7%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

68,2%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Αθήνα

Εταιρεία
πληροφοριακών
συστηµάτων

80,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Κόρινθος

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

41,5%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Αλεξανδρούπολη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

49,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Πικέρµι

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

80,2%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Κέρκυρα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

56,3%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Μέγαρα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

100,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Ελευσίνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

100,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Τρίκαλα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

47,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

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

Μυτιλήνη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

41,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.
DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι.Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

Πτολεµαΐδα
Λουξεµβούργο
Νυµφαίο
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Ε∆ΡΑ

ΚΥΡΙΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ
Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ

Καβάλα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

39,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

Αθήνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

99,9%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

68,9%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Αθήνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

99,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

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

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

50,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

49,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

42,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

100,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Αθήνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

50,8%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

∆ιδυµότειχο

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

48,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Τρίκαλα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

23,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Πάτρα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

25,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Έµµεση

Γρεβενά

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

49,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Λάρισα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

60,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

80,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

51,3%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Εταιρεία

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E.

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
ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΟΗ
ΖΩΗΣ Α.Ε.
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α.Ε.

Αθήνα

Παροχή
συµβουλευτκών
υπηρεσιών
Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεσσαλονίκη

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

Ηράκλειο

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

48,3%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

Λήµνος

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

49,0%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α.Ε.
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Εταιρεία
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ

ΚΥΡΙΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αθήνα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

80,5%

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση &
έµµεση

Θεσσαλονίκη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

40,0%

Καθαρή θέση

Άµεση

32,2%

Καθαρή θέση

Έµµεση

38,5%

Καθαρή θέση

Έµµεση

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

Εµπορία και
service ιατρικών
µηχανηµάτων
Εµπορία ιατρικών
µηχανηµάτων

Κοζάνη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

21,0%

Καθαρή θέση

Άµεση

Καρδίτσα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

24,3%

Καθαρή θέση

Έµµεση

Αθήνα

Εµπορία και
service ιατρικών
µηχανηµάτων

50,0%

Καθαρή θέση

Έµµεση

Κοζάνη

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

24,9%

Καθαρή θέση

Άµεση

Λάρισα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

35,0%

Καθαρή θέση

Άµεση

Καβάλα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

24,5%

Καθαρή θέση

Άµεση

Ιωάννινα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

15,0%

Καθαρή θέση

Έµµεση

Πάτρα

Παροχή ιατρικών
υπηρεσιών

42,2%

Καθαρή θέση

Άµεση &
έµµεση

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 της κλειόµενης χρήσεως, οι
οικονοµικές καταστάσεις όλων των ανωτέρω θυγατρικών και συγγενών εταιρειών
περιλήφθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τις ακόλουθες
χρονικές περιόδους:
Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της κλειόµενης χρήσεως

Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της προηγούµενης
συγκρίσιµης χρήσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Εταιρεία

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι. Θυγατρικές εταιρείες

56

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της κλειόµενης χρήσεως

Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της προηγούµενης
συγκρίσιµης χρήσεως

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Εταιρεία

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της κλειόµενης χρήσεως

Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της προηγούµενης
συγκρίσιµης χρήσεως

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010

22/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/4-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/2-31/12/2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1/1-31/12/2010

1/3-31/12/2009

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1/1-31/12/2010

11/2-31/12/2009

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1/1-31/12/2010

6/2-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

13/4-31/12/2009

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

20/8-31/12/2009

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

24/6-31/12/2009

Εταιρεία
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της κλειόµενης χρήσεως

Περίοδος για την οποία
περιλήφθησαν στις
ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις
της προηγούµενης
συγκρίσιµης χρήσεως

1/4-31/12/2010

-

29/12-31/12/2010

-

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

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

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-28/12/2010

1/4-31/12/2009

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

1/1-31/12/2010

1/7-31/12/2009

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

27/1-31/12/2010

-

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/7-31/12/2010

-

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/7-31/12/2010

-

Εταιρεία

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες

Κατά την κλειόµενη χρήση οι συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
µεταβλήθηκαν ως ακολούθως:
Εξαγορές και συστάσεις νέων θυγατρικών και συγγενών εταιρειών
1) Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κατά την 26/3/2010 προέβη στην
σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Το αρχικό
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 60 στο οποίο η εν λόγω θυγατρική
συµµετέχει µε 24,9 % έναντι ποσού € 15. Σκοπός της εταιρείας είναι η δηµιουργία νέας
µονάδας ελάχιστης ιατρικής αποκατάστασης, ηµερήσιας αλλά και κλειστής νοσηλείας, µε
έµφαση στην παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Λόγω του ότι το µετοχικό
κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας δεν είχε καταβληθεί έως την 30/6/2010 περιλήφθηκε
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από 1/7/2010 όπου και καταβλήθηκε,
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
2) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου, κατά την 1/4/2010, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εξαγοράς
του 49,0 % των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο δήµο Μύρινας
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Λήµνου, µε παράλληλη ανάληψη των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, έναντι
συνολικού ποσού € 680.
3) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 14/4/2010 µετά της θυγατρικής εταιρείας του
Οµίλου ΖΩΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. προέβησαν από κοινού
µε 58 ιατρούς της πόλεως των Πατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στην σύσταση νέας
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε € 910
και η συµµετοχή του Οµίλου σε αυτό είναι 42,2 %, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχουν οι
ιατροί. Σκοπός της εταιρείας είναι η δηµιουργία νέας Γενικής Κλινικής, δυναµικότητας 120
κλινών, µε έµφαση στην ογκολογία και ταυτόχρονη ανάπτυξη ξεχωριστής αυτόνοµης
γυναικολογικής πτέρυγας 30 κλινών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της νεοσύστατης εταιρείας
συµπεριλήφθησαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου κατά την
31/12/2010 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Μεταβολές κόστους κτήσεως και ποσοστών συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές
και συγγενείς εταιρείες
1) Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 27/1/2010 προέβη στην πώληση 38.792 µετοχών
της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι ποσοστό 26,0 %, µε αποτέλεσµα το ποσοστό
συµµετοχής κατά την 31/12/2010 να διαµορφωθεί σε 24,5 %. Η εν λόγω πώληση είχε ως
αποτέλεσµα η ανωτέρω εταιρεία, από την 27/1/2010 να ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις ως συγγενής εταιρεία, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
2) Κατά την 19/4/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 3.000 µε συµµετοχή της µητρικής
εταιρείας του Οµίλου κατά 50,0 % µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό
κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2010, να διαµορφωθεί σε 50,8 %
(31/12/2009: 51,7 %).
3) Κατά την 26/4/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά ποσό € 60 µε συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του
Οµίλου κατά 52,0 % στην λόγω αύξηση µε συνέπεια το ποσοστό συµµετοχής της, µετά την
αύξηση, να ανέρχεται σε 51,3 % (31/12/2009: 51,0 %).
4) Κατά την 5/5/2010 και 22/12/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 100, µε την έκδοση 10.044 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 10,00 εκάστη, και € 703
αντίστοιχα, µε την έκδοση 70.322 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε
ευρώ) € 10,00 εκάστη. Στην πρώτη κατά σειρά αύξηση δεν συµµετείχε η µητρική εταιρεία του
Οµίλου ενώ στην δεύτερη αύξηση η µητρική εταιρεία συµµετείχε κατά € 130, µε αποτέλεσµα
το ποσοστό συµµετοχής κατά την 31/12/2010 να διαµορφωθεί σε 56,3 % (31/12/2009: 62,3
%).
5) Κατά την 3/6/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κατά
ποσό € 7.046 µε την έκδοση 704.600 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό
σε €) € 10,00 εκάστη. Η συγκεκριµένη αύξηση καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την µητρική
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εταιρεία του Οµίλου, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της, κατά την 31/12/2010, να
διαµορφωθεί σε 99,88 % (31/12/2009: 99,94 %).
6) H µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 7/6/2010 προέβη στην εξαγορά 100 επιπλέον
µετοχών της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
MENTINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι ποσοστό 5,0 %, µε αποτέλεσµα
το ποσοστό συµµετοχής της κατά την 31/12/2010 να διαµορφωθεί σε 39,0 % (31/12/2009:
34,00 %).
7) Κατά την 19/7/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κατά ποσό € 3.120 µε την έκδοση 107.600 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 29,00 εκάστη. Στην ανωτέρω
αύξηση η µητρική εταιρεία συµµετείχε κατά € 1.111, µε την εισφορά 205.479 ιδίων µετοχών
στη µέση τιµή στην οποία αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. κατά το
τελευταίο εξάµηνο, ήτοι € 5,3995 ανά µετοχή, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής του
Οµίλου, κατά την 31/12/2010, σε 46,6 % (31/12/2009: 50,9 %). Η εν λόγω µεταβολή
ποσοστού δεν επέφερε καµία µεταβολή στην διοίκηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
της θυγατρικής εταιρείας.
8) Η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το πρώτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσης έλαβε
απόφαση για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 3.500, µε την έκδοση 35.000 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 100,00 εκάστη. Κατά την
17/08/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω
θυγατρικής, µε την πιστοποίηση της µερικής καταβολής ποσού € 957 µε την έκδοση 9.566
νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 100,00 εκάστη. Στην ανωτέρω
αύξηση η µητρική εταιρεία συµµετείχε κατά € 83, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής
του Οµίλου, κατά την 31/12/2010, σε 68,9 % (31/12/2009: 72,8 %).
9) Κατά την 23/12/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε κατά ποσό € 800 µε την έκδοση 80.000 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 10,00 εκάστη. Η εν λόγω αύξηση, η οποία έγινε µε
αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη τµήµατος της ίδιας συµµετοχής που απαιτείται για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ανέγερσης ξενοδοχειακής µονάδας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου, πραγµατοποιήθηκε µε ισόποση κεφαλαιοποίηση
υποχρέωσης προς την µητρική εταιρεία, διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής του
Οµίλου, κατά την 31/12/2010, σε 99,7 % (31/12/2009: 99,6 %).
10) Κατά την 29/12/2010 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά ποσοστού 44,0 % του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι συνολικού τιµήµατος € 301 χιλ.. Ο Όµιλος ήδη συµµετείχε στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µέσω της θυγατρικής ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 36,5 %, έναντι ποσού €
146. Η ανωτέρω εξαγορά είχε ως αποτέλεσµα το συνολικό ποσοστό του Οµίλου να
διαµορφωθεί σε 80,5 % και οι οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρείας να
συµπεριληφθούν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010 µε την µέθοδο
της ολικής ενσωµάτωσης.
11) Κατά την 31/12/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. κατά ποσό € 2.000 µε την έκδοση 666.667
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νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 3,00 εκάστη µε συµµετοχή της
µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά 50,0 %. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ποσοστό
συµµετοχής, κατά την 31/12/2010, διαµορφώθηκε σε 48,3 % (31/12/2009: 23,0 %).
Μεταβολές κόστους κτήσεως χωρίς µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής σε
υφιστάµενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
1) Βάσει του από 18/2/2010 Ιδιωτικού Συµφωνητικού Μεταβίβασης σε εφαρµογή του από
18/2/2009 Ιδιωτικού Συµφωνητικού µεταξύ της EUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. και των ιατρών
πωλητών της συµµετοχής στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.) το κόστος
συµµετοχής κατά την 31/12/2010 διαµορφώθηκε σε ποσό € 2.646 µε την καταβολή επιπλέον
€ 420 και αµετάβλητο ποσοστό συµµετοχής 60,0 % κατά την 31/12/2010.
2) Κατά την 30/8/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κατά
ποσό € 284 µε συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά το ποσοστό συµµετοχής
της στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας, ήτοι 24,9 %.
3) Κατά την 14/10/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 310.000 µε την έκδοση
3.100 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 10,00 εκάστη µε
συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του Οµίλου κατά το ποσοστό συµµετοχής της, ήτοι 49,0 %.
4) Κατά την 15/11/2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσό € 435.120 µε την έκδοση 14.504 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας (ποσό σε €) € 30,00 εκάστη µε συµµετοχή της µητρικής εταιρείας του
Οµίλου κατά το ποσοστό συµµετοχής της, ήτοι 59,8 %.
Μεταβολή αξίας κτήσεως της συµµετοχής της µητρικής εταιρείας καθώς και αυτής της
θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής
εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω αυξήσεως και ταυτόχρονα µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου της
τελευταίας µε επιστροφή µετοχών εκδόσεως της µητρικής εταιρείας
Με την από 20/1/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας του
Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 ιδίων µετοχών της EUROMEDICA Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα στην EUROMEDICA
A.E. παραδόθηκαν 3.988.186 µετοχές εκδόσεως της και στη θυγατρική εταιρεία
EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδόθηκαν 1.814 µετοχές αντίστοιχα.
Απόκτηση νέων συµµετοχών σε εξέλιξη
Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.,
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κατά την 8/1/2010 προέβη στην σύναψη µνηµονίου εξαγοράς του 40,0 % των µετοχών της
ανώνυµης εταιρείας που θα προέλθει από τη µετατροπή της εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία λειτουργεί
ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην πόλη της Ζακύνθου. Το τίµηµα για την εξαγορά του 40,0
% 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 %.
Συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποφάσισαν στις
19/11/2009 την συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την
πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως ηµεροµηνία των Ισολογισµών
Μετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31/12/2009. Η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού, συµµετείχε άµεσα στην απορροφώσα εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 100,0 % και στην
απορροφώµενη εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ άµεσα και έµµεσα µε ποσοστό 100,0 %. Ως εκ τούτου
από την ανωτέρω συγχώνευση η Εταιρεία δεν προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και
έκδοση νέων µετοχών καθώς η αξίωση για έκδοση νέων µετοχών απαλοίφεται λόγω
συγχύσεως (άρθρο 75 παρ. 4 κου Κ..Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ. 2 της
Ε. 2665/88 κοινής απόφασης των Υπ. Εθν. Οικονοµίας και Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το
Ν. 1839/89).
Ανακατάταξη επένδυσης στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου κατά την 3/10/2009 προέβη σε δεσµευτική συµφωνία
εξαγοράς του 70,0 % των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας που θα προέκυπτε από τη
µετατροπή της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, έναντι συνολικού ποσού € 2.300 και οι οικονοµικές της καταστάσεις
ενοποιούνταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της
ολικής ενσωµάτωσης. Κατά το τέταρτο τρίµηνο της κλειόµενης χρήσεως δεν τελεσφόρησε η
οριστικοποίηση της ως άνω δεσµευτικής συµφωνίας µε αποτέλεσµα η συµµετοχή στην
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ να καταταχθεί στις διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.
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, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και
είναι οι ακόλουθες:
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4.1 Βάση ενοποιήσεως
Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2010 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.
Ενδοοµιλικά υπόλοιπα, συναλλαγές καθώς και τα απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές που
έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται κατά τη σύνταξη των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται
στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.
Σηµειώνεται ότι, όταν η εταιρεία εισφέρει ενσώµατα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά
στοιχεία ή επενδυτικά ακίνητα σε υφιστάµενη ή νεοϊδρυθείσα θυγατρική εταιρεία µε
αντάλλαγµα µετοχές έκδοσης αυτής, στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις καταχωρείται
στην αξία της συµµετοχής η λογιστική αξία των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων.
Αυτού του είδους οι συναλλαγές δεν έχουν καµία επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
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 συγγενών εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης,
από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι την ηµεροµηνία που
παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των ζηµιών της
συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της επένδυσης, η
λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω
ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις της
συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις 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 συνολικών εσόδων.
Το νόµισµα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Οµίλου είναι το επίσηµο νόµισµα της
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εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία
οικονοµικών καταστάσεων όλα τα στοιχεία του ισολογισµού αυτών των θυγατρικών
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την συναλλαγµατική ισοτιµία σε ισχύ την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων. Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε βάση την µέση σταθµική
ισοτιµία κατά την διάρκεια του έτους. Η σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την
ανωτέρω µετατροπή καταχωρείται απευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων έως
την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και µεταφέρεται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων.
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
περίοδο κρίνεται επιβεβληµένη βάσει των ισχυόντων 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
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 Συνολικών Εσόδων, 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 – εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

12-50
12
10
6-14
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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:
10

Λογισµικά προγράµµατα

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:
50
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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
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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 απευθείας 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
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
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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 31/12/2010 και την
31/12/209 δεν υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία τους.
4.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω
κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
4.9.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου
από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων
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.
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4.9.2 ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :
 Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νοµοθετικά από το κράτος,
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για
λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα
µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
4.9.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση
και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
4.9.4 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
προηγούµενες τρείς κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς
τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς
περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη
(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που
ταξινοµούνται ως διαθέσιµα –προς– πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται
από τα µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων
εταιρειών υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές
ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι µετοχές, των
οποίων οι εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή
κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται
ως διαθέσιµα– προς– πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες
αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως
κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων.
4.9.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση
τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου
ή τακτοποίησης µε συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις
συµψηφίζονται.
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4.10 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου,
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς
όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών,
προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.
4.11 ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης
της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.
4.12 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου
ποσού.
Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
4.13 ∆άνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα
στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της
περιόδου των δανείων.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος διατηρεί
ανεπιφύλακτα το δικαίωµα να µεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον
δώδεκα (12) µήνες µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.
4.13.1 Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο
Τα µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται: α) στην χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση και β) στο τµήµα των ιδίων κεφαλαίων που αφορά στο δικαίωµα προαίρεσης
που παρέχεται στον κάτοχο να µετατρέψει τις οµολογίες του σε κοινές µετοχές της Εταιρείας.
Η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποτιµάται αρχικά στην παρούσα αξία των µελλοντικών
πληρωµών που έχει αναλάβει να πραγµατοποιήσει ο Όµιλος ανεξάρτητα από την εξάσκηση
ή όχι των δικαιωµάτων προαίρεσης των οµολογιούχων. Ως επιτόκιο προεξόφλησης
λαµβάνεται το επιτόκιο που ισχύει στην αγορά κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης για ένα
όµοιο δάνειο χωρίς το ενσωµατωµένο δικαίωµα µετατροπής. Μεταγενέστερα, η υποχρέωση
αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου. Οι τόκοι που προκύπτουν περιλαµβάνονται στο κονδύλι Κόστος χρηµατοδότησης.
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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 νόµο, 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.
4.16 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από
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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 Credit
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.
Τα 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
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
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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 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας 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.
Λοιπές εταιρείες: Στον τοµέα των λοιπών εταιρειών περιλαµβάνονται οι κλινικές οι
οποίες εξειδικεύονται στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παρουσιαζόµενων
ασθενειών, παρέχοντας τη δυνατότητα νοσηλείας, τα κέντρα αποκατάστασης και
αποθεραπείας τα οποία παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ειδικής
φυσικής αγωγής, προγράµµατα νευροφυσιολογικού ελέγχου και αξιολόγησης, ειδικά
προγράµµατα γυµναστικής, καθώς και προγράµµατα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας
και εργοθεραπείας και εταιρείες οι οποίες παρέχουν λοιπές υπηρεσιές, πλην ιατρικών.

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 E.B.I.T.D.A. (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortisation - κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει το µέγεθος του E.B.I.T.D.A. 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 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, εκτίθεται σε κίνδυνο από την
µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων τους η οποία µπορεί να προέρχεται
από τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. 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 σύναψη µακροπρόθεσµων λειτουργικών µισθώσεων 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 31/12/2010 στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (5.315.532 µετοχές συνολικής αξίας € 6.379) οι µετοχές της οποίας
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διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία εάν η τιµή
κλεισίµατος της εν λόγω µετοχής ήταν 1 % υψηλότερη/χαµηλότερη και οι υπόλοιπες
µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου θα εµφανίζονταν
αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 64.
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 και µε την κεντρική διαχείριση των προµηθειών του Οµίλου.
5.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου
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 περίοδο. Πέραν των διακρατούµενων
διαθεσίµων δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το
εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις
αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες
τραπεζικές υποχρεώσεις. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος, κατέχει µέσω της µητρικής εταιρείας,
µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο ποσού € 11.100 (αποτιµηµένο την 31/12/2010 σε € 9.375), το
οποίο είναι σταθερού επιτοκίου (συµβατικό) και ανέρχεται στο 3,60 % ετησίως και ως εκ τούτου
δεν υφίσταται θέµα κινδύνου από µεταβολή του επιτοκίου. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες και
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου υπόκεινται σε κυµαινόµενα επιτόκια,
γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.
Η ∆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 31/12/2010, 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 € 1.378 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
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 πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται µέσω της
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης του Οµίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων
κατά περίπτωση. Ωστόσο, η ∆ιοίκηση του Οµίλου, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι
διατρέχει υψηλό κίνδυνο µη εξασφάλισης των απαιτήσεων του, λαµβάνει επαρκείς
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εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να
αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
5.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηµατικών
διαθεσίµων και την ύπαρξη διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης.
Στα πλαίσια της διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου, η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει προβεί στα
εξής:
(α) Με την από 3/6/2010 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
αποφάσισε να προβεί σε αναδιάρθρωση του εγκριθέντος, µε την από 18/07/2007 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου εκδόσεως της, καθώς και των
λοιπών µακροπροθέσµων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της. Στα πλαίσια της εν
λόγω σύµβασης, η Εταιρεία προεβεί σε συµφωνία µε την Εµπορική Τράπεζα, την Εθνική
Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE
STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (CQS) για την έκδοση εξασφαλισµένου κοινού
οµολογιακού δανείου, ύψους € 185.000, εκ των οποίων € 3.000 καταβλήθηκαν εντός του
τελευταίου τριµήνου της κλειόµενης χρήσης, µε την έκδοση νέων κοινών οµολογιών λήξεως
το 2016, οι οποίες θα διατεθούν στις ανωτέρω δανείστριες µε σκοπό την αναδιάρθρωση
µέρους των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτές, ανάλογα µε το
ύψος της απαίτησης εκάστης δανείστριας. Η σχετική συµφωνία αναδιάρθρωσης του
µακροπρόθεσµου δανεισµού υπογράφθηκε στις 6/8/2010 και ολοκληρώθηκε εντός του
τελευταίου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως µε την παροχή του συνόλου των εξασφαλίσεων
προς τους οµολογιούχους δανειστές. Επίσης η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας
του Ανταλλάξιµου Οµολογιακού ∆ανείου, συµφώνησε και ολοκλήρωσε την 1/12/2010 µε την
CQS και την EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A. την ολοσχερή εξόφληση µέρους των
ανταλλάξιµων οµολογιών, συνολικής ονοµαστικής αξίας € 49.000.
(β) Στη σύναψη συµβάσεων εκχώρησης των απαιτήσεων του (factoring) µε σκοπό την
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης,
(γ) Στη σύναψη οµολογιακού δανείου µε το ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, συνολικού
ύψους € 15.000
(δ) Στη σύναψη σύµβασης αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (sales & lease back),
συνολικού ύψους € 12.000, µε σκοπό την χρηµατοδότηση της υπό κατασκευή γενικής
κλινικής της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην
ανακατάταξη δανείων, ποσού € 176.177 και € 165.565 αντίστοιχα, από τη γραµµή της
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση" δεδοµένου ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010
δεν πληρούνταν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) που ρυθµίζουν τις
σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ
µέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές
υποχρεώσεις αυτές άµεσα εξοφλητέες. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, κατά την ηµεροµηνία
εγκρίσεως των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βρισκόταν σε διαδικασία
επαναδιαπραγµάτευσης των όρων τραπεζικών πιστώσεων των δανειακών του
υποχρεώσεων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή βελτίωση του
κεφαλαίου κίνησης.
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσµων
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το
ποσό των € 61.566 και € 44.912 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουµένων
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των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες ανακατατάχθηκαν στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω της µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών
δεικτών εντός καθορισµένων ορίων (covenants) ποσού € 176.177 και € 165.565 αντίστοιχα.
Ο Όµιλος προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε µια σειρά ενεργειών για την
ενίσχυση της ρευστότητάς του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
(α) Η επαναδιαπραγµάτευση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του, µε
σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και
είσπραξης των εµπορικών του απαιτήσεων. Η διαδικασία αυτή αναµένεται να οδηγήσει στη
µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής µέρους των εν λόγω υποχρεώσεων πέραν των δώδεκα
(12) µηνών.
(β) H κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις,
(γ) Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
(δ) Η περαιτέρω αναδιάρθρωση µέρους του τραπεζικού δανεισµού. Η µητρική εταιρεία του
Οµίλου βρίσκεται ήδη σε διαδικασίες επαναδιαπραγµάτευσης του τραπεζικού δανεισµού µε
τα πιστωτικά ιδρύµατα MILLENNIUM BANK, ποσού € 8.007 και HSBC, ποσού € 7.076.
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων,
σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών.
Κατά την 31/12/2010
∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2009
∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μέχρι 1 έτος
303.608
126.610
0

Μέχρι 1 έτος
93.312
105.415
0

Από 1 έως και
2 έτη

Από 2 έως και
5 έτη

8.444
0
6.112

34.297
0
0

Από 1 έως και
2 έτη

Από 2 έως και
5 έτη

57.580
0
20.617

154.759
0
0

Πάνω από 5
έτη
25.751
0
0
Πάνω από 5
έτη

5.4 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
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, µακροπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα πληρωτέα την επόµενη χρήση 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:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Χρήση
Χρήση
1/1-31/12/2010
1/1-31/12/2009
372.100
(14.685)
357.416
204.449
561.865
63,61%

Σύνολο δανείων
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

371.999
(31.275)
340.724
247.089
587.813
57,96%

Η µεταβολή του εν λόγω δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο: (α) στην αύξηση του καθαρού
χρέους κατά € 16.692, λόγω της διάθεσης χρηµατικών διαθεσίµων για την αποπληρωµή
υποχρεώσεων του Οµίλου και (β) στη σηµαντική µείωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγµατοποίηση ζηµιογόνων αποτελεσµάτων µετά από
φόρους συνολικού ποσού € 48.614 τα οποία προήλθαν κατά κύριο λόγο από την αποµείωση
της αξίας των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, ποσού
€ 15.876, από τη διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, ποσού € 10.961 και από
την ζηµία αποµείωσης που προέκυψε από την επανεκτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων
ακινήτων, ποσού € 11.098. Επιπλέον, εντός της χρήσεως προέκυψε επιπλέον υποαξία από
την επανεκτίµηση σε εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων του Οµίλου ποσού
€ 21.690 η οποία συµπεριλήφθηκε στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Τέλος, η
ανωτέρω µείωση αντισταθµίστηκε από τη διάθεση σηµαντικού µέρους των κατεχόµενων
ιδίων µετοχών (4.356.849 µετοχές), η οποία επέφερε προσαύξηση των ιδίων κεφαλαίων του
Οµίλου κατά το ποσό των € 20.845.
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:
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά
κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται
σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από την ∆ιοίκηση του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα
µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές
που θα ακολουθηθούν. Η µεταφερόµενη αξία των αναγνωρισµένων φορολογικών ζηµιών για
τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31/12/2010 ανερχόταν σε € 6.278 και € 0 αντίστοιχα
(31/12/2009: € 10.392 και € 4.096 αντίστοιχα).
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.
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 της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται ουσιαστική
αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει
από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για
αναβαλλόµενους φόρους.
Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου επανεξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων και ασώµατων
παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησης είτε µέσω
συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιµήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια
βάση λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς.
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εµπλέκονται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η
Εταιρεία και ο Όµιλος επανεξετάζουν την κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε
περιοδική βάση και αξιολογούν τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενοι εν µέρει στην άποψη των
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νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη ζηµιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές
υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία και ο
Όµιλος αναγνωρίζουν µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο για τον καθορισµό της
πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα,
απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της ∆ιοίκησης.
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 συνολικών εσόδων, έστω
και αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει αποαναγνωριστεί. Περισσότερες
πληροφορίες παραθέτονται στη Σηµείωση 23.
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Η αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται στην
προεξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων που θα έχουν
καταστεί δεδουλευµένα στο τέλος της χρήσης, µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές
καθίσταται δουλευµένες από τους υπαλλήλους ισοµερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής
τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση
χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από την ∆ιοίκηση να
κάνει παραδοχές σχετικά µε τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των µισθών,
τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς
παράγοντες. Οι µεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί να έχουν σηµαντική
επίδραση στην σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος
της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν
δουλευµένες, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος
προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των
εν λόγω προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε
σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας.
Εκτίµηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδύσεων σε ακίνητα
Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων είναι οι τρέχουσες
αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά για συναφή µισθωτήρια αλλά και λοιπά συµβόλαια.
Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών ο Όµιλος προσδιορίζει την αξία µέσα
από ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των ευλόγων αξιών βασιζόµενος στις συµβουλές
ανεξάρτητων εκτιµητών. Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης
για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι αυτές που σχετίζονται µε την είσπραξη
συµβατικών ενοικίων, προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι,
υποχρεώσεις συντήρησης, καθώς και κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι
εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, µε
πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την
αγορά.
7. Συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποφάσισαν στις
19/11/2009 την συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την
πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως ηµεροµηνία των Ισολογισµών
Μετασχηµατισµού ορίσθηκε η 31/12/2009. Η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού, συµµετείχε άµεσα στην απορροφώµενη εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό 100,0 % και στην
απορροφώµενη εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ άµεσα και έµµεσα µε ποσοστό 100,0 %. Ως εκ τούτου
από την ανωτέρω συγχώνευση η Εταιρεία δεν προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και
έκδοση νέων µετοχών καθώς η αξίωση για έκδοση νέων µετοχών απαλοίφεται λόγω
συγχύσεως (άρθρο 75 παρ. 4 κου Κ..Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ. 2 της
Ε. 2665/88 κοινής απόφασης των Υπ. Εθν. Οικονοµίας και Οικονοµικών που κυρώθηκε µε το
Ν. 1839/89).
Η συγχώνευση των δύο υφιστάµενων θυγατρικών εταιρειών στις εταιρικές οικονοµικές
καταστάσεις λογίσθηκε µε την µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων (pooling of interest),
επειδή οι εν λόγω συγχωνεύσεις έγιναν σε ενδooµιλικό επίπεδο και άρα στερούντο
εµπορικής ουσίας. Με βάση την λογιστική πρακτική που εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
συναλλαγών που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων, η όποια
προκύπτουσα υπεραξία καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση της απορροφώσας
εταιρείας, τα κόστη και τα σχετικά έξοδα της συγχώνευσης καταχωρούνται ως έξοδα
αναδιοργάνωσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων και οι εµπορικές πράξεις και
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από τις απορροφώµενες εταιρείες λογίζονται για
λογαριασµό της απορροφώσας από την έναρξη της χρήσεως ως οι συγχωνευόµενες
εταιρείες να αποτελούν µια οντότητα. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα της τρέχουσας
περιόδου της Εταιρείας περιλαµβάνουν και τις δραστηριότητες των δύο θυγατρικών που
απορροφήθηκαν από την 1/1/2010 και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα της κλειόµενης
χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου.
Για σκοπούς συγκρισιµότητας κατωτέρω παρουσιάζεται η κατάσταση οικονοµικής θέσης για
τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009 καθώς και η κατάσταση συνολικών εσόδων
για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, τα οποία καταρτίσθηκαν µε την υπόθεση
(pro forma) ότι η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είχε συντελεστεί από
την 1/1/2009, ώστε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσεως να περιλαµβάνουν το
σύνολο των δραστηριοτήτων των συγχωνευθέντων εταιρειών ως κατωτέρω:
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Pro-forma Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης της
31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Υπεραξία (Goodwill)
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα για επένδυση
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

211.853
3.712
40.551
122.578
2.054
27.152
7.416
874
416.189

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσεως
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

8.029
150.330

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

566.519

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο
Ίδιες µετοχές

67.643
52.010
61.922
(22.791)
(7.288)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

151.496

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

225.401
5.154
13.442
2.367
654
8.113
255.131

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

83.092
74.751
2.048
159.891

Σύνολο υποχρεώσεων

415.022

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

566.519
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Pro-forma Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων της
χρήσεως 1/1-31/12/2009
179.059
(154.886)
24.174
2.526
26.699

Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

(12.579)
(1.287)
(2.691)
10.143
(12.873)
(2.730)
(22.314)
(25.044)
1.139
(23.905)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσµατα
Κόστος χρηµατοδότησης
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα µετά φόρων
Αποδιδόµενα σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(23.905)
0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων:
Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµ/κών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες
Αποτίµηση εισφερθέντος ακινήτου σε εύλογη αξία
Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά φόρων

21.285
10.061
3.052
(8.191)
26.207
2.303

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων

8. Πληροφόρηση λειτουργικών τοµέων δραστηριότητας
Η παρεχόµενη πληροφόρηση που σχετίζεται µε λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας είναι
αυτή που λαµβάνει γνώση η ∆ιοίκηση, προκειµένου να κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους
και να εκτιµά την απόδοση της λειτουργικής δραστηριότητας.
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.
Λοιπές εταιρείες: Στον τοµέα των λοιπών εταιρειών περιλαµβάνονται οι κλινικές οι
οποίες εξειδικεύονται στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παρουσιαζόµενων
ασθενειών, παρέχοντας τη δυνατότητα νοσηλείας, τα κέντρα αποκατάστασης και
αποθεραπείας τα οποία παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ειδικής
φυσικής αγωγής, προγράµµατα νευροφυσιολογικού ελέγχου και αξιολόγησης, ειδικά
προγράµµατα γυµναστικής, καθώς και προγράµµατα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας
και εργοθεραπείας και εταιρείες οι οποίες παρέχουν λοιπές υπηρεσιές, πλην ιατρικών.

Η αξιολόγηση κάθε τοµέα πραγµατοποιείται µε βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά
αποτελέσµατα και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων. Οι πωλήσεις µεταξύ των λειτουργικών τοµέων απαλείφονται σε επίπεδο
84

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ενοποίησης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την παρουσίαση των
λειτουργικών τοµέων δραστηριότητας για τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και
την 31 ∆εκεµβρίου 2010 έχουν ως ακολούθως:

8.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα
8.1.1 ∆εδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2010
∆ιαγνωστικά
κέντρα

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζηµιά)
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά)
Κόστος χρηµατοδότησης
Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

70.145
(54.351)
15.794
1.181
(9.866)
(4.419)
(2.310)
381

Λοιπές
Εταιρείες

156.342
(137.336)
19.006
4.988
(15.241)
(8.576)
(10.769)
(10.593)

Απάλειψη
διεταιρικών
συναλλαγών
(2.755)
2.434
(321)
(180)
80
0
(66)
(487)

Σύνολο
Οµίλου

223.732
(189.253)
34.479
5.989
(25.027)
(12.995)
(13.144)
(10.699)
(16.379)
(27.078)
(15.477)
(42.555)
(6.059)
(48.614)

Αποτελέσµατα µετά φόρων
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων
Αποσβέσεις
6.716

13.037

0

19.753

8.1.1 ∆εδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2009
∆ιαγνωστικά
κέντρα

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζηµιά)
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά)
Κόστος χρηµατοδότησης
Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

66.664
(45.748)
20.915
586
(10.686)
(2.010)
(2.864)
5.942

Λοιπές
Εταιρείες

189.081
(154.574)
34.507
3.799
(15.274)
(1.627)
(2.588)
18.816

Απάλειψη
διεταιρικών
συναλλαγών
(1.498)
1.017
(481)
(24)
24
0
(73)
(554)

Σύνολο
Οµίλου

254.246
(199.305)
54.941
4.361
(25.936)
(3.638)
(5.525)
24.204
(14.826)
9.378
(22.748)
(13.370)
(5.162)
(18.533)

Αποτελέσµατα µετά φόρων
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων
Αποσβέσεις
3.629
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8.2 Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
8.2.1 Λοιπές πληροφορίες Οικονοµικής Θέσης (κατά την 31/12/2010)
∆ιαγνωστικά κέντρα
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές Εταιρείες

Σύνολο Οµίλου

192.388

559.588

751.977

65.280

482.248

547.528

8.2.2 Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (κατά την 31/12/2009)
∆ιαγνωστικά κέντρα
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Λοιπές Εταιρείες

Σύνολο Οµίλου

183.595

606.015

789.609

61.248

481.272

542.520

9. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

54.272
58.052
20.612
1.989
1.929
4.442
4.527
12.666
2.053
486
224
235
9.901
16.690
1.175

71.139
57.157
22.656
1.567
1.300
3.336
3.536
11.726
2.273
289
258
388
8.531
14.496
652

48.555
39.099
14.998
732
2.613
2.180
2.598
6.279
1.252
350
183
225
6.301
8.651
785

65.607
36.302
14.065
748
186
2.097
2.284
8.078
1.499
223
208
360
6.111
8.819
567

189.253

199.305

134.802

147.152

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Επεξεργασίες από τρίτους
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων
Λοιπές παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξιδιών
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Υπόλοιπο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

260
1.576
1.902
550

114
994
1.840
145

129
683
1.620
511

67
706
1.491
0

138

131

95

6

28
41

7
266

102
0

2
33

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Έσοδα από εκµίσθωση παγίων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων περ/κών
στοιχείων
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

13

11

5

0

709
118
0
654

76
151
0
626

523
40
0
27

0
0
0
33

5.989

4.361

3.736

2.340

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

12.088
4.235
167
82
397
262
992
554
151
124
183
2.683
2.970
140

12.110
3.126
238
375
762
327
1.023
801
183
133
253
2.353
3.976
275

6.368
775
33
36
231
61
282
41
56
88
53
1.613
1.855
5

5.881
1.298
34
8
297
54
192
37
53
49
85
1.402
1.967
92

25.027

25.936

11.498

11.450

Έσοδα από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
Λοιπά έσοδα
Κέρδος επανεκτίµησης παγίων
Έσοδα από προµήθειες - µεσιτείες
Υπόλοιπο

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

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Επεξεργασίες από τρίτους
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων
Λοιπές παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξειδίων
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Υπόλοιπο

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

896
0
25
177
26
77
118
27
12
269
304
94
8
10.961

785
0
23
220
25
77
104
23
20
283
279
109
6
1.685

364
0
6
2
1
2
0
3
2
54
78
0
0
9.500

370
0
0
2
1
2
0
3
3
4
73
0
6
775

12.995

3.638

10.012

1.238

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

158

279

86

135

130
375
11
29
14
532
796
11.098
0

121
110
0
8
42
651
0
4.314
0

40
233
11
13
0
532
546
2.000
0

22
2
0
8
34
279
0
2.163
0

13.144

5.525

3.462

2.642

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Επεξεργασίες από τρίτους
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων
Λοιπές παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξιδιών
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Αποµείωση αξίας επισφαλών απαιτήσεων
Υπόλοιπο

13. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµιές
Ζηµιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζηµιές από διαγραφή απαιτήσεων
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις επίδικων υποθέσεων
Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Ζηµιά αποµείωσης (αποτίµησης) αξίας ακινήτων
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

16.524

14.903

14.412

12.584

832

192

295

124

17.356

15.096

14.708

12.708
77

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

85

270

21

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα

891

0

876

0

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

976

270

897

77

(16.379)

(14.826)

(13.811)

(12.631)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)
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15. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων
Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

585

1.269

4.124

3.605

32

699

0

0

Κέρδη από πρόβλεψη αποτίµησης επενδυτικών ακινήτων

146

120

0

0

Κέρδη από πώληση επενδύσεων

295

0

295

0

1.058

2.087

4.420

3.605

549

3.619

324

4.090

Έσοδα συµµετοχών
Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις

Σύνολο εσόδων επενδύσεων
Ζηµιές από πώληση επενδύσεων

96

30

1.496

1.395

15.876

20.575

15.876

20.375

Ζηµιά από πρόβλεψη αποτίµησης επενδυτικών ακινήτων
Ζηµιές από αποµείωση αξίας επενδύσεων

15

612

4

0

16.535

24.836

17.700

25.859

(15.477)

(22.748)

(13.280)

(22.254)

Λοιπά έξοδα επενδύσεων
Σύνολο εξόδων επενδύσεων
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων

Τα έσοδα συµµετοχών, € 585, αφορούν έσοδα µερισµάτων από τα διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού.
Τα κέρδη από πώληση επενδύσεων, € 295, αφορούν το αποτέλεσµα που προέκυψε από την
πώληση ποσοστού συµµετοχής (26,0 %) επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την
επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Τα κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες, € 32, αφορούν στην αναλογία του Οµίλου
επί των αποτελεσµάτων των συγγενών εταιρειών οι οποίες ενσωµατώνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως.
Οι ζηµιές από πώληση επενδύσεων, € 549, αφορούν: α) κατά € 347, τη ζηµία που προέκυψε
από την πώληση του συνόλου των κατεχόµενων µετοχών (2.110.319 τεµάχια) της
εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία
περιλαµβάνονταν στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού και β) κατά € 202 τη ζηµία που προέκυψε από την παύση
ενσωµάτωσης της εταιρείας ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ανακατάταξη αυτής στην κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού.
Οι ζηµίες από αποµείωση αξίας επενδύσεων, € 15.876, αφορούν τη ζηµία αποµείωσης των
διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού του Οµίλου όπως
αυτή προέκυψε κατά την 31/12/2010 (βλ. σχετικά και Σηµείωση 23).
Τα λοιπά έξοδα επενδύσεων, € 15, 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 31/12/2010.
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16. Φόροι εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως
ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως

2.249

4.266

345

0

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν

1.090

818

189

603

Αντιστροφή σχηµατισθείσας πρόβλεψης διαφορών φορολογικού
ελέγχου

(997)

(1.437)

(85)

(1.248)

Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010

1.032

0

177

0

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι

905

704

796

650

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων

785

839

281

300

Αναβαλλόµενος φόρος

995

(27)

1.009

(1.737)

6.059

5.162

2.711

(1.432)

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(42.555)

(13.370)

(33.279)

(26.688)

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της
Εταιρείας (2010: 24 %, 2009: 25 %)

(10.213)

(3.343)

(7.987)

(6.672)

∆απάνες µη εκπιπτόµενες από τη φορολογία εισοδήµατος

13.597

8.603

10.330

6.486

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούµενες
χρήσεις

1.090

818

189

603

Αντιστροφή σχηµατισθείσας πρόβλεψης διαφορών φορολογικού
ελέγχου

(997)

(1.437)

(85)

(1.248)

Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010

1.032

0

177

0

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι

905

0

796

0

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων

785

839

281

300

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος

(140)

(317)

(990)

(901)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

6.059

5.162

2.711

(1.432)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3845/2010, η έκτακτη εισφορά επί του συνολικού καθαρού
εισοδήµατος της χρήσεως 2009 ανήλθε για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε € 1.032 και € 177
αντίστοιχα.
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 αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) αναλύεται ως ακολούθως:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

9.220
(30.584)

9.440
(35.111)

7.198
(17.686)

7.551
(19.313)

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

(21.363)

(25.671)

(10.488)

(11.761)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσµάτων
Φόρος ιδίων κεφαλαίων

(25.671)
(995)
5.303

(9.288)
27
(16.410)

(11.761)
(1.009)
2.282

(5.776)
1.737
(7.723)

Υπόλοιπο τέλους

(21.363)

(25.671)

(10.488)

(11.761)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2009

(Χρεώσεις) /
Πιστώσεις
Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις /
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2010

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων

22

94

0

116

(3.760)

(1.613)

1

(5.372)

(27.592)

2.836

4.328

(20.428)

(2.134)

(570)

0

(2.705)

(191)

(452)

930

287

(40)
(1.417)

(34)
(355)

0
(21)

(73)
(1.793)

(35.111)

(94)

5.237

(29.968)

Προσαρµογή αξίας επενδύσεων

2.059

0

0

2.059

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε
επόµενες χρήσεις

2.270

29

(6)

2.294

1.388

(11)

0

1.377

2.442

(939)

0

1.503

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Αποτέλεσµα από πώληση παγίων
Έξοδα συγχώνευσης
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

1.115
(1)
69
98

(24)
(9)
0
53

74
(3)
0
0

1.165
(12)
69
151

9.440

(900)

65

8.605

(25.671)

(995)

5.303

(21.363)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες
Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Λογισµός εξόδων οµολογιακού δανείου βάσει αποτελεσµατικού
επιτοκίου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Από- αναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης:

881

2.118

(26.552)

(23.481)

(25.671)

(21.363)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρεώσεις /
(Χρεώσεις) /
(Πιστώσεις)
Πιστώσεις
Ιδίων
Αποτελεσµάτων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
0

23

0

23

(2.451)

195

0

(2.256)

(14.002)

785

1.741

(11.477)

(1.195)

(454)

930

(720)

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες
Λογισµός εξόδων οµολογιακού δανείου βάσει αποτελεσµατικού
επιτοκίου
Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Από- αναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

(260)

(526)

(592)

(1.378)

(1.364)

(558)

(2)

(1.924)

(0)

45

73

118

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

(40)

(34)

0

(73)

(19.313)

(523)

2.150

(17.686)

Κεφαλαιοποίηση τόκων

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρµογή αξίας επενδύσεων

2.102

611

0

2.713

Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Φορολογικές ζηµίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε
επόµενες χρήσεις

1.313

(30)

47

1.330

1.069

(18)

15

1.066

983

(1.048)

65

0

69

0

0

69

Έξοδα συγχώνευσης
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

2.015

(0)

5

2.020

7.551

(486)

132

7.198

(11.761)

(1.009)

2.282

(10.488)

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

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

(45.984)

(21.578)

(35.990)

(25.256)

43.640.820

43.640.820

43.640.820

43.640.820

5.301.250

5.635.073

4.322.328

1.353.488

38.339.570

38.005.747

39.318.492

42.287.332

(1,1994)

(0,5678)

(0,9153)

(0,5972)

H Εταιρεία στις 6/8/2010 ολοκλήρωσε την έκδοση µετατρέψιµων οµολογιών ύψους
€ 11.100. Από τον υπολογισµό των αµβλυµµένων κερδών ανά µετοχή, προσαρµόζοντας το
µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών (λαµβάνοντας υπόψη τις εν δυνάµει εκδοθείσες κοινές
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µετοχές) και το καθαρό κέρδος της χρήσεως, προέκυψε ότι δεν υπήρχε περίπτωση
άµβλυνσης.
18. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Γήπεδα &
οικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Από-ενσωµάτωση υφιστάµενης
θυγατρικής
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών
Σύνολο κατά την 31/12/2010
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Από-ενσωµάτωση υφιστάµενης
θυγατρικής
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών
Σύνολο κατά την 31/12/2010
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2009
Κατά την 31/12/2010

143.297
4.274
0
0

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

162.979
38.642
(1.052)
(144)

133.467
12.040
(1.760)
(2.325)

2.114
212
(107)
(78)

26.806
1.810
(292)
(479)

52.893
(20.363)
0
(556)

Σύνολο

521.556
36.615
(3.210)
(3.582)

(814)

(5)

(3)

0

(128)

(195)

(1.145)

(29.888)
0
116.869

(10.944)
224
189.700

0
355
141.774

0
5
2.146

0
148
27.866

(904)
0
30.875

(41.736)
732
509.230

0
0
0

7.114
5.444
(1.067)

55.685
10.163
(1.233)

1.030
156
(55)

14.507
1.673
(25)

0
0
0

78.336
17.435
(2.380)

0

(0)

(2)

0

(52)

0

(55)

0
0
0

(3.525)
17
7.983

0
40
64.653

0
1
1.131

0
55
16.156

0
0
0

(3.525)
112
89.923

143.297
116.869

155.865
181.717

77.782
77.121

1.083
1.014

12.299
11.709

52.893
30.875

443.220
419.306

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, εντός των πλαισίων των υιοθετηµένων λογιστικών πολιτικών,
ανέθεσε σε αναγνωρισµένους ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων την αποτίµησηεπανεκτίµηση της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας του Οµίλου κατά την 31/12/2010 στην
εύλογη αξία αυτής. Η υποαξία των ενσώµατων παγίων που προέκυψε ανήλθε για τον Όµιλο
και την Εταιρεία στο ποσό των € (38.212) και € (18.660) αντίστοιχα, µε συνέπεια την µειώση
των λοιπών συνολικών εσόδων και ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το
ποσό των € (32.584) (εκ των οποίων ποσό € (5.184) αντιστοιχούσε σε µετόχους της
µειοψηφίας) και € (26.067) αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης
φορολογικής υποχρέωσης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 6.286 και € 3.332
αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την αποτίµηση µεµονωµένων ακινήτων του Οµίλου και της
Εταιρείας προέκυψε υποαξία ποσού € (11.098) και € (2.000) αντίστοιχα, η οποία
αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι "Λοιπά λειτουργικά έξοδα"
µε συνέπεια τη µείωση των αποτελεσµάτων µετά φόρων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά
το ποσό των € (8.879) και € (1.600) αντίστοιχα, µετά την αφαίρεση της σχετικής
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης για τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού € 2.220 και
€ 400 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια το λογιστικό υπόλοιπο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων
του Οµίλου και της Εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό € 38.212 και € 18.660 αντίστοιχα.
Τέλος, στα πλαίσια της ανωτέρω επανεκτίµησης το αποτέλεσµα από την µεταβολή της
εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας, το οποίο
καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης χρήσεως, ανήλθε σε € 50
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και € (1.496) αντίστοιχα.
Οι σχετικές αποσβέσεις των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της κλειόµενης χρήσεως
υπολογίσθηκαν βάσει των αξιών αυτών πριν την εκτίµηση της 31/12/2010 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) κατά € 16.690 (2009: € 14.496) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά
€ 2.970 (2009: € 3.976) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 94 (2009: € 109) τα
έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.
Αποσβέσεις αξίας € 6.410 (2009: € 5.695) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση
µηχανήµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο
υπόλοιπο του µισθωµένου µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ανέρχεται σε € 62.935
(2009: € 54.259).
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Πώληση ακινήτου σε θυγατρική εταιρεία
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες
Απορροφηθείσες θυγατρικές
Σύνολο κατά την 31/12/2010

73.718
5
0
(5.412)
0
(18.323)
1.652
51.640

60.973
845
(1.041)
(2.225)
(41)
(2.105)
24.042
80.448

86.923
5.200
(1.211)
0
(2.213)
0
2.138
90.837

1.332
33
(97)
0
(75)
0
292
1.484

15.191
436
(30)
0
(380)
0
1.542
16.759

3.275
1.476
0
0
(552)
0
443
4.642

241.412
7.996
(2.380)
(7.637)
(3.261)
(20.428)
30.109
245.810

Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Πώληση ακινήτου σε θυγατρική εταιρεία
Επανεκτίµηση ακινήτων σε εύλογες αξίες
Απορροφηθείσες θυγατρικές
Σύνολο κατά την 31/12/2010

0
0
0
0
0
0
0

4.614
2.270
(1.040)
(27)
(1.768)
0
4.049

43.252
6.318
(890)
0
0
666
49.345

747
103
(46)
0
0
61
866

10.092
893
(25)
0
0
237
11.196

0
0
0
0
0
0
0

58.704
9.585
(2.001)
(27)
(1.768)
964
65.457

73.718
51.640

56.360
76.399

43.672
41.492

584
618

5.099
5.563

3.275
4.642

182.708
180.354

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2009
Κατά την 31/12/2010

Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων
ακινητοποιήσεων) κατά € 8.651 (2009: € 8.819) αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά
€ 1.855 (2009: € 1.967) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.
Αποσβέσεις αξίας € 4.067 (2009: € 3.868) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση
µηχανήµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως. Το
αναπόσβεστο υπόλοιπο του µισθωµένου µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ανέρχεται
σε € 30.806 (2009: € 33.045).
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Σύµφωνα µε το άρθρο 62, παρ. 2 του Ν.3842/2010, από 1/7/2010 η απαλλαγή από Φ.Π.Α.
της νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και των στενά
συνδεόµενων µε αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, ισχύει µόνο στην
περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγµατοποιούνται από οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Συνεπώς, η διενέργεια των ανωτέρω πράξεων από την Εταιρεία και τις εταιρείες του Οµίλου
υπάγονται από 1/7/2010 σε καθεστώς Φ.Π.Α. και παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
των εισροών µε τον οποίο επιβαρύνονται οι φορολογητέες παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Τα πρόσωπα τα οποία έως την 30/6/2010 απαλλάσσονταν του Φ.Π.Α., ενώ από 1/7/2010
υπάγονται στο καθεστώς Φ.Π.Α., δικαιούνται να εκπέσουν το Φ.Π.Α. που έχει επιβαρύνει την
αγορά αγαθών που κατέχουν κατά την 30/6/2010 και χρησιµοποιούνται για την
πραγµατοποίηση πράξεων υπαγόµενων σε καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και των παγίων που
κατέχουν κατά την 30/6/2010 και τα οποία αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας και
χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων υπαγόµενων σε καθεστώς Φ.Π.Α.. Το
ποσό του εκπεστέου για τα πάγια Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στα εναποµένοντα έτη της πενταετούς
περιόδου διακανονισµού του Φ.Π.Α..
Ως εκ τούτου, κατά την 31/12/2010, οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας εµφανίζονται αποµειωµένες, συνολικά κατά € 3.844 (εκ των οποίων € 1.581 αφορά
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση) και
€ 3.262 (εκ των οποίων € 1.392 αφορά ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση) αντίστοιχα, µε το Φ.Π.Α. που εκπέστηκε. Η εν λόγω
µείωση της αξίας κτήσεως των ενσώµατων παγίων στοιχείων δεν είχε σηµαντική επίδραση
στις αποσβέσεις και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου. Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια
του Οµίλου και της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 4.377 (εκ των οποίων ποσό € 1.924
αντιστοιχούσε σε µετόχους της µειοψηφίας) και € 1.205 αντίστοιχα µε την αξία του Φ.Π.Α.
που εκπέστηκε για ακίνητα που είχαν επανεκτιµηθεί σε προηγούµενη της τρέχουσας χρήση
από ανεξάρτητο εκτιµητή (οι σχετικές διαφορές καταχωρήθηκαν, µέσω της κατάστασης
συνολικών εσόδων, στο λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων “Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας
ακινήτων σε εύλογες αξίες”).
Σηµειώνεται ότι εντός της κλειόµενης χρήσεως, την 31/5/2010, η Εταιρεία προέβη στην
πώληση δύο (2) ιδιόκτητων ακινήτων, έναντι συνολικού ποσού € 7.700, στην θυγατρική της
εταιρεία µε την επωνυµία EUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εύλογη αξία αυτών, βάσει της επανεκτίµησης
που διενεργήθηκε την 31/12/2009 ανήλθε σε € 7.627 και η σχετική υπεραξία που
αναγνωρίσθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες της
προηγούµενης χρήσεως, ποσού € 784 µετά την αφαίρεση της σχετικής αναβαλλόµενης
φορολογικής υποχρέωσης, ανακατατάχθηκε στο κονδύλι Υπόλοιπο εις νέο των εταιρικών
οικονοµικών καταστάσεων.
Κατά την κλειόµενη χρήση, κόστος δανεισµού συνολικού ποσού € 442 και € 123, 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 περιόδου του Οµίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού
€ 319.801 για τον Όµιλο και € 228.852 για την Εταιρεία προς εξασφάλιση τραπεζικών
υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 230.308 και € 182.000 αντίστοιχα.
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19. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λογισµικά
προγράµµατα

Άδειες
εκµεταλλεύσεως
& λοιπά
δικαιώµατα

Μισθωτικά
δικαιώµατα

Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών
Σύνολο κατά την 31/12/2010

5.795
515
0
(287)
9
6.032

2.688
713
0
0
0
3.401

70
0
0
0
0
70

8.553
1.228
0
(287)
9
9.503

Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών
Σύνολο κατά την 31/12/2010

1.988
697
0
0
1
2.686

1.202
1.612
0
0
0
2.814

9
9
0
0
0
18

3.199
2.319
0
0
1
5.519

3.807
3.346

1.486
587

61
52

5.354
3.984

Σύνολο

Αξία κτήσεως

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2009
Κατά την 31/12/2010

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισµικά
προγράµµατα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άδειες
Μισθωτικά
εκµεταλλεύσεως
δικαιώµατα
& λοιπά
δικαιώµατα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών
Σύνολο κατά την 31/12/2010

4.384
280
0
(257)
95
4.501

1.846
0
0
0
0
1.846

0
0
0
0
0
0

6.231
280
0
(257)
95
6.347

Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2009
Προσθήκες χρήσης 1/1-31/12/2010
Εκποιήσεις χρήσης 1/1-31/12/2010
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών
Σύνολο κατά την 31/12/2010

1.467
493
0
0
15
1.974

1.131
429
0
0
0
1.560

0
0
0
0
0
0

2.597
922
0
0
15
3.534

2.918
2.527

715
286

0
0

3.633
2.813

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2009
Κατά την 31/12/2010
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Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2010
εµφανίζονται αποµειωµένα κατά € 287 (εκ των οποίων € 44 αφορά ασώµατες
ακινητοποιήσεις που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση) και € 257 (εκ των οποίων
€ 44 αφορά ασώµατες ακινητοποιήσεις που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση)
αντίστοιχα µε την αξία του Φ.Π.Α. που εκπέστηκε βάσει των νέων διατάξεων του
Ν.3842/2010. Η εν λόγω µείωση της αξίας κτήσεως των ασώµατων ακινητοποιήσεων δεν
είχε σηµαντική επίδραση στις αποσβέσεις και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου.
20. Υπεραξία (Goodwill)
Η κίνηση της υπεραξίας κατά την κλειόµενη χρήση έχει ως ακολούθως:
Υπόλοιπο
κατά την
31/12/2009

Προσθήκες
/
(Μειώσεις)

Ανακατατάξεις

Υπόλοιπο
κατά την
31/12/2010

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

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

4.393

0

(4.393)

0

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

196

0

(196)

0

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

328

0

0

328

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

638

0

0

638

183

0

0

183

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ

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

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

EUROMEDICA

ΓΑΛΗΝΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Υπόλοιπο
κατά την
31/12/2009

Προσθήκες
/
(Μειώσεις)

Ανακατατάξεις

Υπόλοιπο
κατά την
31/12/2010

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

157

0

0

157

10

0

0

10

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

339

0

0

339

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ

121

0

0

121

23

0

0

23

754

0

0

754

1.064

0

0

1.064

377

0

0

377

3.016

0

0

3.016

171

0

0

171

83

0

0

83

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.

580

0

0

580

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

410

0

0

410

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

326

0

0

326

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.791

0

0

1.791

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

2.083

0

0

2.083

0

638

0

638

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.A.E.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k.
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
∆ΥΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών

269

269

56.169

0

4.590

60.759

100.153

907

0

101.061

Οι καταβληθείσες από τον Όµιλο υπεραξίες για την απόκτηση του ελέγχου των
δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού € 4.393 και €
196 αναγνωρίσθηκαν στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της απορροφώσας µητρικής
εταιρείας δυνάµει της απορροφήσεως τους από αυτήν (βλέπε σχετικά και Σηµείωση 7).
Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της κλειόµενης περιόδου απέκτησε τον έλεγχο µίας (1) νέας
θυγατρικής εταιρείας και πιο συγκεκριµένα της εταιρείας ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία σχεδιάζει τη δηµιουργία πολυδύναµου
καθετοποιηµένου ιατρικού κέντρου στην πρωτεύουσα της νήσου Λήµνου, Μύρινα, µε
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

συµµετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, µε τα εξής τµήµατα: µικροβιολογικό, κλασσικό
ακτινολογικό, αξονικό τοµογράφο, µαστογράφο, υπέρηχο, triplex και οστεοπόρωσης.
Σηµειώνεται ότι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων
υποχρεώσεων και η προκύψασα υπεραξία της ανωτέρω εταιρείας οριστικοποιήθηκε εντός
της κλειόµενης χρήσεως χωρίς να απαιτηθεί αναµόρφωση των συγκριτικών οικονοµικών
καταστάσεων.
Οι εύλογες αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα οριστική
υπεραξία για τον Όµιλο την 1/4/2010, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως ακολούθως:
Εύλογες αξίες
κατά την
οριστικοποίηση
της υπεραξίας

Λογιστικές αξίες
κατά την
ηµεροµηνία
πρώτης
ενοποίησης

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

268
0
2
94
1
365

209
1
2
94
1
306

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

7
3
4
19
238
9
279

0
0
0
0
238
9
248

86

58

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων
Συνολικό κόστος εξαγοράς
Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (49,0 %)
Προκύπτουσα οριστική υπεραξία

680
42
638

Κατά την 31/12/2010 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.
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Το ανακτήσιµο ποσό εκάστης οµάδας µονάδων δηµιουργίας 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 8,8 %-9,6 % (2009: 8,9 %-9,4 %) και οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές πέραν
της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 2,0 % (2009: 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 31/12/2010 και 31/12/2009:
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 δηµιουργίας
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.
21. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για
την κλειόµενη χρήση αναλύονται ως ακολούθως:
Υπόλοιπο
την
31/12/2009

Προσθήκες

Μειώσεις

Συγχώνευση

Αλλαγή
µεθόδου
ενσωµάτωσης

Υπόλοιπο
την
31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.
EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.651

0

0

0

0

1.651

2.806

0

0

0

0

2.806

486
407

3
0

0
0

0
0

0
0

489
407

2.210

0

0

0

0

2.210

649

0

0

0

0

649

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

245

0

0

0

0

245

7.108

0

0

0

0

7.108

3.807

1.111

0

250

0

5.168

9.323

255

0

0

0

9.578

19.060

0

(19.000)

0

0

60

220

0

0

0

0

220

1.684

0

0

0

0

1.684

1.470
31

0
0

0
0

0
0

0
0

1.470
31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.
MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA
ΣΕΡΡΩΝ Ι.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
ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.
ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο
την
31/12/2009

Προσθήκες

Μειώσεις

Συγχώνευση

Αλλαγή
µεθόδου
ενσωµάτωσης

Υπόλοιπο
την
31/12/2010

2.134

800

0

0

0

2.934

437

152

0

0

0

589

15.868

0

0

(15.868)

0

0

420

0

0

(420)

0

0

5.122

130

0

0

0

5.252

700
8.971

0
0

0
0

0
0

0
0

700
8.971

713

0

0

0

0

713

5.250

0

0

0

0

5.250

4.695

0

0

0

0

4.695

84

0

0

0

0

84

486
214

0
80

0
0

0
0

0
0

486
294

14.886

7.046

0

0

0

21.932

753

0

0

0

(753)

0

12.941

83

0

0

0

13.024

1.584

0

0

0

0

1.584

1.382

0

0

0

0

1.382

28

0

0

0

0

28

2.850

0

0

0

0

2.850

225

0

0

0

0

225

350

0

0

0

0

350

643

0

0

0

0

643

1.457

1.500

0

0

0

2.957

454

0

0

0

0

454

350

0

0

0

0

350

2.100

420

0

0

0

2.520

48

0

0

0

0

48

77

33

0

0

0

109
149

149

0

0

0

0

59

0

0

0

0

59

2.000

0

0

0

0

2.000

30

1.000

0

0

0

1.030

0

2.300

(2.300)

0

0

0

0

680

0

0

0

680

0

0

0

0

301

301

138.615

15.592

(21.300)

(16.038)

(453)

116.418

Η µεταβολή της αξίας κτήσεως των θυγατρικών εταιρειών ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλεται στο σχετικό
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
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λογιστικό συµψηφισµό τους µε τα εισφερόµενα κεφάλαια τους λόγω της απορροφήσεως
αυτών από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου (βλ. σχετικά Σηµείωση 7).
Σχετικά µε τις λοιπές σηµαντικότερες µεταβολές στην αξία κτήσεως των νεοαποκτηθέντων
καθώς και των υφιστάµενων θυγατρικών εταιρειών παρατίθενται πληροφορίες στη Σηµείωση
3.
22. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αντιπροσωπεύουν, ποσοστό συµµετοχής 40,0 % στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος €
318, ποσοστό συµµετοχής 32,2 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MEDITRON A.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 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 24,3 % στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε., η
οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 290, ποσοστό συµµετοχής 49,9 % 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, ποσοστό συµµετοχής 35,0 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος €
821, ποσοστό συµµετοχής 24,5 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποκτήθηκε έναντι
συνολικού τιµήµατος € 366, ποσοστό συµµετοχής 14,9 % στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η οποία αποκτήθηκε έναντι συνολικού τιµήµατος € 15 και
ποσοστό συµµετοχής 42,2 % στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποκτήθηκε
έναντι συνολικού τιµήµατος € 455.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες καταχωρούνται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 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 συνολικών εσόδων απεικονίζει το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα των
συγγενών εταιρειών.
Ο Όµιλος εντός της κλειόµενης χρήσεως απέκτησε τον έλεγχο της θυγατρικής εταιρείας
EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
λόγω εξαγοράς επιπλέον ποσοστού συµµετοχής, η οποία έως και την 28/12/2010
ενσωµατώνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της καθαρής
θέσης.
23. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν
συµµετοχές στις ακόλουθες εταιρείες:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την 31/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λογιστική αξία
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΑΣΩ Α.Ε.

Κατά την 31/12/2009

Ποσοστό
συµµετοχής

Λογιστική αξία

Ποσοστό
συµµετοχής

0

0,0%

1.498

5,2%

6.379

10,0%

19.933

10,0%

84

15,0%

1.159

15,0%

2.095

6,0%

2.101

6,0%

MEDITRED E.Π.E.

0

0,0%

0

0,0%

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

1.266

5,8%

2.505

5,8%

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.

12

1,0%

15

1,0%

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

19

0,5%

19

0,5%

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1

0,0%

1

0,0%

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

9

0,0%

9

0,0%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3

0,0%

3

0,0%

ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

2

0,0%

2

0,0%

169

2,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,2%

2.300

70,0%

0

0,0%

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.

ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
EUROMEDICA Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12.340

Υπόλοιπο

27.245
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την 31/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λογιστική αξία

Κατά την 31/12/2009

Ποσοστό
συµµετοχής

Λογιστική αξία

Ποσοστό
συµµετοχής

0

0,0%

1.411

4,9%

6.379

10,0%

19.933

10,0%

84

15,0%

1.159

15,0%

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.

2.095

6,0%

2.101

6,0%

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

1.266

5,8%

2.505

5,8%

EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.

12

1,0%

15

1,0%

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

19

0,5%

19

0,5%

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1

0,0%

1

0,0%

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

9

0,0%

9

0,0%

EUROMEDICA Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0

0,0%

0

0,2%

2.300

70,0%

0

0,0%

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12.165

Υπόλοιπο

27.152

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν
υφίσταται ενεργός αγορά στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους απεικονίζονται στην
αξία κτήσεώς τους, αποµειούµενη, στο βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, µε
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσεως εντός της οποίας συντελείται η αποµείωση.
Κατά την κλειόµενη χρήση τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού του Οµίλου µεταβλήθηκαν ως ακολούθως:
Κατά την 24/2/2010 η µητρική εταιρεία προχώρησε στην πώληση του συνόλου της
συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ήτοι 1.987.407
µετοχές από την οποία προέκυψε συνολική ζηµία ποσού € 330 η οποία καταχωρήθηκε στα
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Κατά την ως άνω ηµεροµηνία η θυγατρική εταιρεία
του Οµίλου ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέβη εξίσου στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής της στο µετοχικό
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κεφάλαιο της ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ήτοι 122.912 µετοχές από την οποία προέκυψε
συνολική ζηµία ποσού € 16 η οποία επίσης καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της κλειόµενης
χρήσεως.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2010 κατείχαν 5.315.532 (2009: 5.315.532) µετοχές
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.. Από την αποτίµηση των µετοχών αυτών κατά την 31/12/2010
προέκυψε επιπλέον ζηµία συνολικού ποσού € 13.555 η οποία καταχωρήθηκε στην
κατάσταση συνολικών εσόδων του Οµίλου και της Εταιρείας και πιο συγκεκριµένα στον
λογαριασµό "Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων", ως ζηµιά αποµείωσης της αξίας της εν λόγω
επένδυσης.
Επίσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σηµείωση 3, κατά το τέταρτο τρίµηνο της
κλειόµενης χρήσεως δεν τελεσφόρησε η οριστικοποίηση της δεσµευτικής συµφωνίας µε την
εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε αποτέλεσµα στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της κλειόµενης χρήσεως η εν λόγω συµµετοχή να ανακαταταχθεί στα ∆ιαθέσιµα
προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού.
24. Ακίνητα για επένδυση
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) το ακίνητο επί της οδού
Ερατούς 2 και Λ. Αµφιθέας στο Π. Φάληρο, (β) επί της ∆ηµόσιας οδού Αµερικάνικης Σχολής
– Ν. Μηχανιώνας στην Περαία Θεσσαλονίκης, (γ) επί της οδού Ιατρού Γωγούση 37 στην
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και (δ) 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 31/12/2008

1.206

Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2009
Αποτίµηση στην εύλογη αξία
Σύνολο κατά την 31/12/2009
Προσθήκες (Μειώσεις) χρήσεως 1/1-31/12/2010
Αποτίµηση στην εύλογη αξία
Σύνολο κατά την 31/12/2010

6.789

0

2.022

63

(1.395)

1.269

7.416

0

0

50

(1.496)

1.319

5.920

Τα έσοδα από την εκµίσθωση των εν λόγω ακινήτων κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν
στον Όµιλο και στην Εταιρεία σε € 78 (2009: € 121) και € 227 (2009: € 182) αντίστοιχα.
25. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν δοσµένες
εγγυήσεις µισθώσεως ακινήτων, µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων.
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26. Χρηµατοοικονοµικά µέσα-συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για τον Όµιλο αναλύονται ως
ακολούθως:

∆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

∆ιαθέσιµα για πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

12.340

12.340

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

0

0

0

0

0

0

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσης
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

179.502

0

0

0

0

179.502

0

13

0

0

0

13

14.685

0

0

0

0

14.685

Σύνολο

194.186

13

0

0

12.340

206.539

∆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

∆ιαθέσιµα για πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

27.245

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

0

0

0

0

0

0

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εµφανίζονται στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης της 31ης
∆εκεµβρίου 2010

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

Σύνολο

Σύνολο

27.245

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους
µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσης
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

160.912

0

0

0

0

160.912

0

9

0

0

0

9

31.275

0

0

0

0

31.275

Σύνολο

192.188

9

0

0

27.245

219.441

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
µέσω της
κατάστασης
αποτελεσµάτων
χρήσης
0

0

68.492

68.492

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

0

0

99.861

99.861

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες την επόµενη χρήση

0

0

203.748

203.748

Σύνολο

0

0

372.100

372.100

Υποχρεώσεις όπως εµφανίζονται στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της
31ης ∆εκεµβρίου 2010
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Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
µέσω της
κατάστασης
αποτελεσµάτων
χρήσης
0

0

278.687

278.687

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια

0

0

76.645

76.645

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες την επόµενη χρήση

0

0

16.667

16.667

Σύνολο

0

0

371.999

371.999

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

Παράγωγα για
αντισταθµίσεις
ταµειακών
ροών

Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις

Σύνολο

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

Εµπορεύµατα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

38

49

0

0

5.796

6.938

3.891

4.591

205

2.243

0

0

6.039

9.231

3.891

4.591

28. 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
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

139.196

117.384

107.466

88.015

3.688

4.600

3.421

4.315

51

11

0

0

Επιταγές εισπρακτέες

861

696

220

296

Επιταγές σε καθυστέρηση

790

210

210

210

0

0

20.350

18.500

9.592

8.978

2.201

1.677

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου
Γραµµάτια σε καθυστέρηση

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
Βραχυπρόθεσµες. απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων

1.000

0

0

0

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες

1.432

1.514

695

686

33.577

26.809

18.388

16.460

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

317

2.150

35

1.928

Έξοδα επόµενων χρήσεων

657

1.069

413

795

8.676

7.463

6.983

4.683

701

804

660

584

200.538

171.689

161.041

138.149

(21.037)

(10.777)

(15.478)

(5.778)

179.502

160.912

145.563

132.370

Χρεώστες διάφοροι

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Μειόν: Προβλέψεις
Υπόλοιπο

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010
139.196

117.384

107.466

88.015

3.688

4.600

3.421

4.315

51

11

0

0

Επιταγές εισπρακτέες

861

696

220

296

Επιταγές σε καθυστέρηση

790

210

210

210

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου
Γραµµάτια σε καθυστέρηση

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μειόν: Προβλέψεις
Υπόλοιπο

1.432

1.514

695

686

146.018

124.415

112.012

93.523

(13.961)

(10.424)

(9.476)

(5.778)

132.057

113.991

102.536

87.744

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 31/12/2010 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
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010
Έως 3 µήνες

47.157

44.615

40.588

33.977

Από 3 έως 6 µήνες

23.069

21.583

15.403

16.227

Από 6 έως 12 µήνες

36.125

31.512

26.914

23.692

Πέραν του έτους

39.667

26.705

29.105

19.627

146.018

124.415

112.012

93.523

Υπόλοιπο

Την 31/12/2010, εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αξίας € 13.961 (2009: €
10.424) και € 9.476 (2009: € 5.778) 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 εµπορικών απαιτήσεων έχει ως
ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πρόβλεψη επισφαλών εµπορικών απαιτήσεων χρήσεως
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συγχωνευόµενων εταιρειών
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων κατά την οριστικοποίηση
υπεραξίας
Υπόλοιπο λήξεως

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010
Υπόλοιπο ενάρξεως

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10.424

8.550

5.778

5.003

3.537

1.685

3.497

775

0

0

200

0

0

189

0

0

13.961

10.424

9.476

5.778

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

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010
Υπόλοιπο ενάρξεως

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

353

353

0

0

Πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων χρήσεως

6.924

0

6.003

0

Αναστροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων

(201)

0

0

0

Υπόλοιπο λήξεως

7.075

353

6.003

0

Η δηµιουργία πρόσθετων προβλέψεων αποµείωσης εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων
περιλαµβάνεται στα "Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως" (Σηµείωση 12).
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι
η λογιστική αξία τους.
29. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσεως αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010
Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου εσωτερικού

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

12

9

8

8

1

0

0

0

13

9

8

8

Οµολογίες
Υπόλοιπο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30. 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
Κατά την
31/12/2010

Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

2.878

6.522

565

1.838

11.806

24.753

5.843

5.985

14.685

31.275

6.407

7.823

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 43.640.820 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας € 1,55 εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε
κατά το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2010 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 31/12/2010, οι µέτοχοι µε
ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:
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20.781.763
4.717.767
4.444.329

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
31/12/2010
47,6%
10,8%
10,2%

4.100.000

9,4%

1.200.000

2,7%

906.161

2,1%

860.000
6.630.800
43.640.820

2,0%
15,2%
100,00%

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΜΕΤΟΧΟΣ
AXON HOLDINGS S.A.
SONAK A.E.B.E.
HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC
CQS CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES
MASTER FUND LTD
Ι. ΤΖΙΝΗΣ ΣΠ. ΣΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
FONDITALIA
ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%)
ΣΥΝΟΛΟ

32. Αποθεµατικά κεφάλαια
Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2010
Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά αποθεµατικά

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

3.595

3.304

2.827

2.693

73

73

0

0

1.357

1.356

1.395

1.394

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

516

516

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

1.896

9.351

1.352

9.310

Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου

1.062

4.117

1.062

4.117

782

782

782

782

44.434

59.405

21.795

29.543

(300)

(154)

(2)

0

Έκτακτα αποθεµατικά

∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων
Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες
Ειδικά έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου

7.963

7.963

2.727

7.963

62.039

87.372

32.795

56.659

Αποθεµατικό συγχώνευσης
Υπόλοιπο

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία "τακτικού
αποθεµατικού" - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, µέχρι το ύψος του αποθεµατικού να φθάσει το 1/3 του
µετοχικού κεφαλαίου. Το "τακτικό αποθεµατικό" διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της
Εταιρείας, µπορεί ωστόσο να συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές.
Το "αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες" αφορά αποθεµατικό που
έχει σχηµατισθεί από την αποτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ιδιόκτητων ακινήτων
(γηπέδων-οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.
Το "αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές" αφορά
αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από την αναχρηµατοδότηση του µετατρέψιµου
οµολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ε.Ι.Υ., όπως αναλύεται
στη Σηµείωση 35.
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Τα υπόλοιπα αποθεµατικά έχουν δηµιουργηθεί µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής
νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων
εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα
σωρευθεί κατά τη διανοµή των αποθεµατικών αυτών, υπολογιζόµενη, κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2010 σε € 625 και € 540 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, θα
αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή τους.
33. Ίδιες µετοχές
Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατείχαν 1.439.791 (2009:
5.796.639) και 906.161 (2009: 781.707) µετοχές αντίστοιχα της µητρικής εταιρείας του
Οµίλου (ίδιες µετοχές), τις οποίες απόκτησαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.400 και € 4.801
αντίστοιχα. Τα σχετικά ποσά εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και
της Εταιρείας αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης περιόδου σε επίπεδο µητρικής εταιρείας αποκτήθηκαν
συνολικά 4.579.697 µετοχές κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσµα της µείωσης του µετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε την καταβολή στους µετόχους ιδίων µετοχών
εκδόσεως της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της συµφωνίας αναδιάρθρωσης του
µακροπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας την 1/1/2010 µεταβιβάσθηκαν 4.100.000 ίδιες
µετοχές που κατέχονται από την ίδια µε συνέπεια την αποκατάσταση της υπέρβασης του
ορίου 10 % κατεχόµενων ιδίων µετοχών και την άρση των προϋποθέσεων εφαρµογής των
διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.
34. Μερίσµατα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι ανώνυµες εταιρείες είναι
υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος ως πρώτο µέρισµα το 35% των κερδών µετά φόρων
µετά τον σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί
υπό την έγκριση του 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την 28/03/2011 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 2010, λόγω της
πραγµατοποιήσεως ζηµιογόνων αποτελεσµάτων.
35. ∆άνεια
Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάστασης
οικονοµικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα
σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου και
της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την 31/12/2010
Πιστωτικό Ίδρυµα
ALPHA BANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ
ASPIS BANK
MILLENNIUM BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
HSBC
ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ABC FACTORS
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING
ΑΤΤΙΚΗΣ FACTORING
ΕΘΝΙΚΗ FACTORING
ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΥΝEΤAIΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

Κατά την 31/12/2009

Βραχ/σµες
υποχρεώσεις

Μακρ/σµες
υποχρεώσεις

3.869
1.408
13.944
65
21.185
0
7.682
420
177
8.306
2.318
194
8.956
11.295
63
5.945
1.951
751
2.942
187
90
9.375

8.054
58
52
0
13.159
0
2.442
0
0
0
0
0
0
0
13.957
0
0

Βραχ/σµες
υποχρεώσεις

Μακρ/σµες
υποχρεώσεις

0

4.569
1.723
14.547
72
20.384
240
7.450
0
0
8.284
2.204
204
8.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.739
55.443
37.577
0
14.302
451
62.918
5.000
162
0
0
0
0
12.646
1.836
0
0
0
0
0
0
54.943

194.373

0

16.667

0

8.114

30.769

8.788

24.671

303.608

68.492

93.312

278.687

0
0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 31/12/2010

Κατά την 31/12/2009

Βραχ/σµες
υποχρεώσεις

Μακρ/σµες
υποχρεώσεις

ALPHA BANK

1.810

0

4.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

1.900

0

1.900

0

0

0

0

55.443

Πιστωτικό Ίδρυµα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βραχ/σµες
υποχρεώσεις

Μακρ/σµες
υποχρεώσεις
0

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10.214

0

10.101

25.919

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18.529

0

18.480

0

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING

1.529

0

0

0

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6.390

1.947

0

59.790

ABC FACTORS

5.945

0

0

0
0

MILLENNIUM BANK

8.007

0

7.986

ΕΘΝΙΚΗ FACTORING

2.180

0

0

0

HSBC

7.076

0

6.990

0

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING
Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

0

13.957

0

0

11.295

0

0

12.646

9.375

0

0

54.943

180.424

0

14.000

0

3.437

11.082

4.509

12.948

268.111

26.985

67.965

221.689
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Οι σηµαντικότερες µεταβολές στον τραπεζικό δανεισµό της Εταιρείας και του Οµίλου
περιγράφονται συνοπτικά ως κατωτέρω:
Κατά την 31/8/2010, η Εταιρεία προέβη στη έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου διαιρεµένου
σε 300 έγχαρτες κοινές ονοµαστικές οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 50 (ποσό σε €), ήτοι
συνολικού ποσού € 15.000 µε διαχειριστή πληρωµών και εκπρόσωπο οµολογιούχων το
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το οποίο θα
αποπληρωθεί τµηµατικά έως την 31/8/2017.
Επίσης, η Εταιρεία, µε την από 3/6/2010 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της, αποφάσισε να προβεί σε αναδιάρθρωση του εγκριθέντος, µε την από
18/07/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου εκδόσεως
της, ποσού € 60.100, καθώς και των λοιπών µακροπροθέσµων τραπεζικών δανειακών
υποχρεώσεων της, συνολικού ποσού € 155.000. Η σχετική συµφωνία αναδιάρθρωσης του
µακροπρόθεσµου δανεισµού υπογράφθηκε στις 6/8/2010 και ολοκληρώθηκε εντός του
τελευταίου τριµήνου της τρέχουσας χρήσεως µε την παροχή του συνόλου των εξασφαλίσεων
προς τους οµολογιούχους δανειστές. Σηµειώνεται επίσης ότι, κατά το τέταρτο τρίµηνο της
κλειόµενης χρήσης η Εταιρεία πραγµατοποίησε αποπληρωµή ποσού € 3.000.
Στα πλαίσια της εν λόγω σύµβασης, η Εταιρεία προέβει σε συµφωνία µε την Εµπορική
Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την CQS CONVERTIBLE AND
QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (CQS) για την έκδοση
εξασφαλισµένου κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους € 185.000, µε την έκδοση νέων κοινών
οµολογιών λήξεως το 2016, οι οποίες θα διατεθούν στις ανωτέρω δανείστριες µε σκοπό την
αναδιάρθρωση µέρους των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς
αυτές, ανάλογα µε το ύψος της απαίτησης εκάστης δανείστριας.
Επίσης η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας του Ανταλλάξιµου Οµολογιακού
∆ανείου, συµφώνησε και ολοκλήρωσε την 1/12/2010 µε την CQS και την EUROMEDICA
FINANCE No 1 S.A. την ολοσχερή εξόφληση µέρους των ανταλλάξιµων οµολογιών,
συνολικής ονοµαστικής αξίας € 49.000 ως εξής:
(α)
απόδοση οµολογιών της πρώτης σειράς (Tranche A’) του εκδοθέντος κοινού
οµολογιακού δανείου, ονοµαστικής αξίας € 16.000,
(β)
µεταβίβαση 4.100.000 ιδίων µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
ποσοστό περίπου 9,39 % του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, προς
εξόφληση οµολογιών ονοµαστικού ποσού € 19.000 και
(γ)
καταβολή χρηµατικού ποσού € 14.000, το οποίο η Εταιρεία άντλησε µέσω της
κάλυψης της σειράς B’ (Tranche B’) του εκδοθέντος κοινού οµολογιακού δανείου.
Στην ανωτέρω σύµβαση που έχει συνάψει η Εταιρεία, την 6/8/2010, περιλαµβάνονται
οικονοµικές ρήτρες, οι οποίες αφορούν την προϋπόθεση διατήρησης ελάχιστης αναλογίας
ορισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων (Καθαρές ∆ανειακές Υποχρεώσεις προς EBITDA, Συνολικές Υποχρεώσεις
προς Καθαρή Θέσης καθώς και EBITDA προς Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό
Κόστος). Επιπλέον, ο Όµιλος έχει παράσχει συγκεκριµένες διασφαλίσεις αναφορικά µε τη
συµµόρφωσή του µε νόµους και κανονισµούς, τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, τη
διατήρηση της φύσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε συγχωνεύσεις και µε
επενδύσεις.
Αναφορικά µε το ανεξόφλητο τµήµα του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ονοµαστικού
ποσού € 11.000, η CQS και η EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A. έχουν κατ’ αρχήν
συµφωνήσει την τροποποίηση ορισµένων εκ των όρων αυτού. Αναλυτικότερα:
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(α) την τροποποίηση της τιµής µετατροπής από € 10,36 σε € 6,25, καθώς και την αντίστοιχη
τροποποίηση των όρων αναπροσαρµογής της,
(β) την διετή παράταση του χρόνου λήξης του Ανταλλάξιµου Οµολογιακού ∆ανείου, έτσι ώστε
να λήγει στις 20 Ιουλίου 2014,
(γ) την τροποποίηση των οικονοµικών ορισµών, δεικτών και µεταβλητών ώστε να ταυτίζονται
µε τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου,
(δ) την τροποποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της τήρησης ορισµένων οικονοµικών
δεικτών (financial covenants) από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου ή/και την EUROMEDICA
FINANCE No 1 S.A. και
(ε) την προσθήκη συγκεκριµένων λόγων που θα στοιχειοθετούν παραβίαση της σύµβασης εκ
µέρους της EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A..
Η αξία του εν λόγω µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου έχει υπολογιστεί ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2010
Εύλογη αξία του οµολογιακού δανείου την 1/12/2010

11.100

Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων

(1.328)
(83)

Έξοδα έκδοσης
Στοιχείο υποχρέωσης την 1/12/2010

9.689

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιόδου

(315)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα πληρωθέντα

0

Στοιχείο υποχρέωσης την 31/12/2010

9.375

Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών
Καταστάσεων", ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησε στην ανακατάταξη δανείων, ποσού €
176.177 και € 165.565 αντίστοιχα, από τη γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
"Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση" δεδοµένου ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 δεν πληρούνταν το σύνολο των
χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) που ρυθµίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις
και παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών για την
περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές άµεσα εξοφλητέες.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2010 είχε αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης, ποσού € 237.733 και € 210.477 αντίστοιχα. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, κατά
την ηµεροµηνία εγκρίσεως των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βρισκόταν σε
διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης των όρων τραπεζικών πιστώσεων των δανειακών του
υποχρεώσεων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή βελτίωση του
κεφαλαίου κίνησης.
Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσµων
υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το
ποσό των € 61.566 και € 44.912 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουµένων
των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες ανακατατάχθηκαν στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω της µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών
δεικτών εντός καθορισµένων ορίων (covenants) ποσού € 176.177 και € 165.565 αντίστοιχα.
Ο Όµιλος προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε µια σειρά ενεργειών για την
ενίσχυση της ρευστότητάς του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
(α) Η επαναδιαπραγµάτευση των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του, µε
σκοπό τη σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και
είσπραξης των εµπορικών του απαιτήσεων. Η διαδικασία αυτή αναµένεται να οδηγήσει στη
µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής µέρους των εν λόγω υποχρεώσεων πέραν των δώδεκα
(12) µηνών.
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(β) H κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συµµετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις,
(γ) Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
(δ) Η περαιτέρω αναδιάρθρωση µέρους του τραπεζικού δανεισµού. Η µητρική εταιρεία του
Οµίλου βρίσκεται ήδη σε διαδικασίες επαναδιαπραγµάτευσης του τραπεζικού δανεισµού µε
τα πιστωτικά ιδρύµατα MILLENNIUM BANK, ποσού € 8.007 και HSBC, ποσού € 7.076.Ο
Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων
του και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα εκάστης χρήσεως.
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

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις
χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

9.835

8.792

4.642

5.243

25.339

25.465

11.183

14.703

6.751

1.748

0

597

41.924

36.005

15.826

20.542

(3.042)

(4.605)

(1.307)

(2.655)

38.882

31.401

14.519

17.887

Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2010
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

8.114

6.965

3.437

4.299

24.476

22.917

11.082

13.009

6.292

1.519

0

580

38.882

31.401

14.519

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.
36. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην
Ελλάδα, για τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του
καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί
δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο
χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα συνολικά
έσοδα περιόδου µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές
παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως
µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.
Ο αριθµός του απασχολούµενου στον Όµιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο
κόστος µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Άτοµα:
Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι

2.558
0

2.604
0

1.537
0

1.492
0

Σύνολο

2.558

2.604

1.537

1.492

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:
Έξοδα µισθοδοσίας
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

71.034
1.323

70.053
933

45.831
790

42.553
664

Συνολικό κόστος

72.357

70.985

46.621

43.217

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
Καθαρή υποχρέωση νέων θυγατρικών
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσεως

6.437
(874)
0
1.323

5.869
(427)
0
993

5.154
(615)
0
791

4.594
(277)
0
773

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

6.886

6.435

5.329

5.090

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 2010 έχουν
ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Παρούσα αξία υποχρέωσης
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές

7.693
(807)

6.696
(261)

5.732
(404)

5.248
(158)

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

6.886

6.435

5.328

5.090

848
331
49
69
25
0

573
350
9
0
0
60

546
252
1
(8)
11
0

393
271
0
0
0
109

1.323

993

802

773

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
6.437
5.869
0
Καθαρή υποχρέωση νέων θυγατρικών
0
Κόστος υπηρεσίας
848
573
350
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
331
9
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
49
0
Τερµατικές παροχές
69
Κόστος συγχωνευόµενων εταιρειών
25
0
(874)
(427)
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
60
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους
0

5.154
0
546
252
1
(8)
11
(627)
0

4.594
393
271
0
0
0
0
(277)
109

5.329

5.090

Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη) ζηµιές
Τερµατικές παροχές
Κόστος συγχωνευόµενων εταιρειών
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

6.886

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως
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Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:
Μέθοδος της προβεβληµένης
πιστούµενης µονάδος

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης

2,00%
3,00%
6,00%
4,40%
Μηδέν

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π.
Μέση ετήσια µακροχρόνια µισθολογική ωρίµανση
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20

37. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και
αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων κυρίως µηχανολογικού εξοπλισµού- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό επιχορήγησης που
µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ανήλθε σε € 138 (2009: € 131).
Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, ισχύουν
ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων µηχανηµάτων και ως
προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας. Κατά τους
διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση
µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς.
38. Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν σχηµατισµένες προβλέψεις για την κάλυψη µελλοντικών
εξόδων και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων καθώς και των πρόσθετων φόρων που πιθανολογείται ότι θα προκύψουν
κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές. Πιο συγκεκριµένα:

Προβλέψεις για περαίωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
Κατά την
31/12/2010
31/12/2009
262
324

Προβλέψεις επίδικων διαφορών
Προβλέψεις για περαίωση εκκαθάρισης θυγατρικής εταιρείας
Προβλέψεις για έκτακτη εισφορά
Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων
Υπόλοιπο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
Κατά την
31/12/2010
31/12/2009
182
244

350

0

350

0

0

25

0

25

0

0

0

0

1.263

1.475

581

300

1.875

1.824

1.113

569

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

Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις
Μακροπρ. υποχρ. προς λοιπού συµµετοχικού ενδιαφ. επιχειρ.
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
Κατά την
31/12/2010
31/12/2009
0
0
1.628
1.099
0
1.986

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
Κατά την
31/12/2010
31/12/2009
227
227
1.099
1.099
0
0

Γραµµάτια πληρωτέα µακροπρόθεσµης λήξεως

1.120

200

1.120

200

Επιταγές πληρωτέες µακροπρόθεσµης λήξεως

1.328

1.551

1.328

1.551

50

17.767

16

5.036

6.112

20.617

3.790

8.113

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υπόλοιπο
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40. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς
τρίτους αναλύονται ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατά την
31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την
31/12/2009

Κατά την
31/12/2010

Κατά την
31/12/2009

Προµηθευτές

73.620

58.442

58.408

48.430

Γραµµάτια πληρωτέα

21.890

16.847

16.925

12.540

Επιταγές πληρωτέες

12.231

12.980

8.778

7.152

Προκαταβολές Πελατών

1.621

483

2

382

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί

6.815

6.573

4.626

4.300

1.209

418

957

256

Υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεις
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

171

171

171

7.319

3.415

2.080

36

51

31

44

2.855

2.078

1.930

1.925

530

52

264

0

126.610

105.415

95.507

77.280

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Υπόλοιπο

171
5.633

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εντός της κλειόµενης χρήσεως βρίσκεται σε διαδικασία
διαπραγµάτευσης των πιστωτικών όρων µε τους κύριους προµηθευτές του, µε σκοπό τη
σύγκλιση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των
εµπορικών του απαιτήσεων.
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41. 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 5,0 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του
Οµίλου και της Εταιρείας, κατά τη περίοδο 1/1-31/12/2010 και την 31η ∆εκεµβρίου 2010, αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Έσοδα από
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
πωλήσεων

Έξοδα προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
αγορών

Απαιτήσεις
από συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
απαιτήσεων

Υποχρεώσεις
προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
υποχρεώσεων

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E.
ΣΟΝΑΚ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΑ

25
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
12
0
7
0
2
400
0
0
466

(2)

247

(2)

53

(10)

140

(2)

(13)
(1)

(10)

554
39
0
0

0
98
57
20

(1)
(3)
(10)

420
111
0
2

(13)
(1)
(6)
(10)

22
0
0
401
3
246
0
1.908
0
0
0
0
128
0
3.548

(1)

98
5
2
525

(1)
(3)
(6)
(14)

(1)

70

(8)

69
8.374
41
4
41
702
1
161
10.323

(6)
(11)
(15)
(2)
(6)
(12)
(7)
(4)

58
0
0
0
100
3
1
668
83
90
1.099
0
71
0
2.845

(16)
(6)
(14)
(12)
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(14)
(9)
(14)
(11)

(7)

(9)
(14)
(6)
(11)
(6)
(2)
(6)
(7)

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Έσοδα από
συνδεµένα
πρόσωπα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.
EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε.
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA FINANCE No 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.
DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Περιγραφή
πωλήσεων

14
0
1
0

(14)
(2)

0
47

(2)

0

Έξοδα προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
αγορών

Περιγραφή
υποχρεώσεων

(5)
(3)
(3)
(4)

0
5
6
0

734

(4)

0

0

743
46

(3)
(2)

0

45

(2)

56

(3)

25

86
0
0

(2)
(2)

48
361
6

(2)
(4)
(2)

0
0
0

0

14.517

(1)

1.193

(3)

14.062

0
203
60
0
0
0
0
0
0

0

(6)

0

72
0
24

(2)
(6)

(2)
(14)
0
0
3.974
0
0
556

(2)
(10)

0

26

(2)

0

0

(2)

(9)

0

(3)
(3)
(6)
(4)

0
0
9.375
0
12
41

(6)
(10)

32

(2)

0
(4)
(3)
(2)

(3)

(6)
(2)

25

0
13
0
5
0
0
0
60
0

3
0
0
0
0
17
0
0
80

(2)

(2)

30

(2)

0
186
233
11
0
35
2
31
536
307
20
175
5.700
27

(2)

121

(2)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

87

(2)

78

(14)
(14)

(14)
(14)

0
28

0
(14)

119

0

(6)

(10)

88

2

20

(1)

0
(4)

4

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

(2)

169
0
70
141
0
14

0

(2)
(2)

(2)
(2)

957

26
796
0
179
921
277

80
3

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις
προς
συνδεµένα
πρόσωπα

0

(2)

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ
EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS
ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ι.Ε.(ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
IKEDA Sh p.k.
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
ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.

Περιγραφ ή
απαιτήσεων

Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
30
(2)
277
12
(2)
36
0
(2)
0
0
26

421
0

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

Απαιτήσεις
από συνδεµένα
πρόσωπα

(3)
(4)
(2)

(4)
(4)
(6)
(3)
(6)
(14)
(4)
(14)
(4)
(4)
(17)
(4)

(9)

0
0
3

(2)

0
0
1

(2)

7
0
0

(6)

10
3
0
21
81

(2)
(2)

0
0
0

(2)
(2)

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡ.Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝ.ΕΡΓΑΣΤ. ΕΠΕ
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έσοδα από
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
πωλήσεων

0
0
0

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

28

(14)

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA GULF A.E.
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε.
ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓ
MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.
MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ
EUROMEDICA ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟ
EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

19
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(2)

ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.
ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E.
ΣΟΝΑΚ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΑΡ∆ΙΑΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΑ

(2)

0
0
0
7
0
2
400
0
1.598

(6)
(14)
(12)

120

Έξοδα προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
αγορών

Απαιτήσεις
από συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφή
απαιτήσεων

Τα ποσά εί ναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
0
14
0
6
800
0
101
36
0
22
6
(2)
7
0
33
0
3
18
(2)
9
74
(2)
0
162
(13)
0
37
(1)
0
0
57
0
0
22
(1)
0
0
161
0
30
0
5
0
2
401
(14)
525
3
(9)
70
246
(14)
0
69
922
(11)
1.312
0
40
0
4
0
41
0
702
123
(7)
1
21.601
18.507

(3)
(5)
(3)
(4)
(3)
(4)
(6)
(4)
(6)
(6)

(3)

(4)
(4)
(3)
(6)
(14)
(8)
(6)
(11)
(6)
(2)
(6)
(12)
(7)

Υποχρεώσεις
προς
συνδεµένα
πρόσωπα

Περιγραφ ή
υποχρεώσεων

0
0
0
0
0
0
0
0
70
100
86
0
2
52
0
0
0
0
0
100
3
0
83
90
1.099
0
68
25.437

(2)
(13)
(1)
(2)
(1)

(9)
(14)

(6)
(2)
(6)
(7)

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

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/έσοδα και υποχρεώσεις/απαιτήσεις λειτουργικών µισθώσεων ιατρικών µηχανηµάτων.
(13) Έξοδα και υποχρεώσεις από την λήψη υπηρεσιών συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων.
(14) Έσοδα/έξοδα και απαιτήσεις/προκαταβολές/υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων.
(15) Έξοδα και υποχρεώσεις από την αγορά λογισµικών προγραµµάτων.
(16) Έξοδα και προκαταβολές/υποχρεώσεις από την λήψη φοροτεχνικών - λογιστικών συµβουλευτικών υπηρεσιών.
(17) Απαιτήσεις πώλησης ακινήτων

Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του
Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/12/2010 ανήλθαν σε € 2.520 και € 2.254
αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2010 υφίστανται απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από και
προς Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 18 και € 18 αντίστοιχα
καθώς και υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 1 και € 1
αντίστοιχα.
42. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
42.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Κατά την 31/12/2010 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές
διεκδικήσεις κατά των εταιρειών του Οµίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 45.350
(2009: € 59.347) και € 36.541 (2009: € 52.214) αντίστοιχα. Η έκβαση των εν λόγω
υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
ήταν διαθέσιµες στη διοίκηση του Οµίλου κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, µε εξαίρεση
ποσό € 350 το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως και
περιλαµβάνεται στον λογαριασµό "Λοιπά λειτουργικά έξοδα", 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 εκτιµά ότι η δικαστική
έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή
κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.
42.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις
Κατά την 31/12/2010 ο Όµιλος είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων
τραπεζικών δανείων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως εξοπλισµού που είχαν
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού € 47.014 (2009: 47.018).
42.3 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2010 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση
κτιρίων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος
2022.
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Τα έξοδα µισθωµάτων λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και µεταφορικών µέσων τα οποία
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόµενης χρήσεως ανήλθαν σε
€ 5.017 (1/1-31/12/2009: € 4.319). Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων
λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και µεταφορικών µέσων βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων
λειτουργικής µίσθωσης στον Όµιλο έχουν ως ακολούθως:
Χρήση
1/1-31/12/2010

Χρήση
1/1-31/12/2009

4.728
13.705
11.085

4.617
15.037
13.919

29.517

33.573

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

42.4 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις:
Ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις

Εταιρεία
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2010

Ι. Θυγατρικές εταιρείες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

2010

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

2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

2010

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.

2010

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

2010

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

2010

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

2007-2010

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2010

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2009-2010

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

2010

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

EUROMEDICA FINANCE No 1 S.A.

2007-2010
2010

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις

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

2010

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

2010

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

2010

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

2010

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

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

2004-2010

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

2010

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ

2010

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2009-2010

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2009-2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2006-2010

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

2010

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ

2010

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

2010

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2008-2010

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2010

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

2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh p.k.

2008-2010

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

2010

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

2010

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

2010

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

2010

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

2010

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.

2010

EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010
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Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
Ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις

Εταιρεία
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010
2008-2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

2010

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2010

S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

2010

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2008-2010

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2009-2010

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

2009-2010
2010

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

2009-2010

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

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

2006-2010

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2007-2010

DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

2007-2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

2007-2010

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

2008-2010

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

2006-2010

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

2008-2010

EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2008-2010

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

2008-2010

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2008-2010

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2010

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

Κατά την 31/12/2010 η σωρευτική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται
σε € 1.263 για τον Όµιλο και € 581 για την Εταιρεία.
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

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

A/A

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

2007-2009

189

85

2009

12

15

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

1

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

3

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

2007-2009

34

23

4

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

2007-2009

17

24

5

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

42

24

6

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Α.Ε.

2007-2009

14

12

7

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

2007-2009

50

100

8

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

2007-2009

40

31

9

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2004-2009

5

6

10

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

180

100

11

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

2007-2009

15

5

12

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2006-2009

1

3

13

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

22

35

14

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

27

16

15

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε

2007-2009

2

4

16

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

2007-2009

2

4

17

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

2007-2009

22

9

18

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

2005-2009

10

5

19

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

2007-2009

13

5

20

EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

11

9

21

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

2007-2009

3

6

22

ΙΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

2008-2009

31

80

23

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

12

14

24

ΠΟΛΥ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

2007-2009

4

4

25

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ

2007-2009

67

31

26

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2008

60

95

27

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2008

8

4

28

ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.

2007-2009

10

22

29

MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι∆ΙΩΤ.∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ

2007-2009

8

15

30

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

2008-2009

1

3

31

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2008-2009

1

3

32

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

2008-2009

2

63

33

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

38

22
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EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

A/A

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

34

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

2008-2009

1

0

35

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

2006-2009

10

25

36

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

2007-2009

47

21

37

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

2007-2009

11

23

38

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

2007-2009

9

27

2007-2009

8

13

2008-2009

1

0

2007-2009

5

5

2008-2009

1

1

2008-2009

1

1

2007-2009

33

6

39

45

ΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

2008-2009

1

1

46

ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

2007-2009

8

1

47

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007-2009

0

0

1.089

997

40
41
42
43
44

Σύνολο φόρων προηγουµένων χρήσεων που προέκυψαν

Η συνολική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε για τον Όµιλο, € 93 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 € 997. Επίσης, η συνολική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε για
την Εταιρεία, € 189, περιλαµβάνεται 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 € 85.
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 31/12/2010 ανέρχεται σε € 1.263 (2009: € 1.475) για τον
Όµιλο και € 581 (2009: € 300) για την Εταιρεία.
43. Μεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων Γεγονότα
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης
∆εκεµβρίου 2010 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο ή την Εταιρεία, στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Η Οικονοµική
∆ιευθύντρια

Ο Προϊστάµενος
Λογιστηρίου

Απόστολος Τερζόπουλος
Α.∆.Τ. Σ 636315/98

Ιορδάνης Μπλέτσος
Α.∆.Τ. Χ 756656/03

Ελένη Τακούδα
Α.∆.Τ. Τ 831431/00

Φώτης Βασιλόπουλος
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 1/1/2010-31/12/2010, 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).

Θέµα Γνωστοποίησης
Εξαγορά ποσοστού Εταιρείας από την EUROMEDICA A.E.
Γνωστοποίηση
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρείας
Ανακοίνωση
Σχολιασµός αποτελεσµάτων εννεάµηνου 2010
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων εννεάµηνου 2010
Αναδιάρθρωση Μακροπροθέσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων
Παρουσίαση του Οµίλου
Αποφάσεις Ε.Γ.Σ. της 22-10-2010
Ανακοίνωση διόρθωσης και αποσαφήνισης της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
EUROMEDICA A.E.
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
Σχολιασµός αποτελεσµάτων εξαµήνου 2010
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων εξαµήνου 2010
Αναδιάρθρωση Μακροπροθέσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων
Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σχολιασµός αποτελεσµάτων τριµήνου 2010
Παρουσίαση
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων τριµήνου 2010
Παραίτηση και αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ.
Ανάκληση της δηµοσιευθείσας πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19/5/2010
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Παραίτηση και αντικατάσταση µέλους του ∆.Σ.
Ίδρυση νέας Εταιρείας στην Πάτρα
Αύξηση 11,1% στον κύκλο εργασιών και 21,8% στα EBITDA
Ανακοίνωση ηµεροµηνίας δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων
Νέα επικαιροποιηµένη Παρουσίαση του Οµίλου
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρείας
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
Συµµετοχή σε Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο στη Ζάκυνθο
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρείας
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Ηµεροµηνία
30/12/2010
9/12/2010
8/12/2010
6/12/2010
3/12/2010
30/11/2010
29/11/2010
24/11/2010
24/11/2010
22/10/2010
11/10/2010
4/10/2010
30/9/2010
29/9/2010
31/8/2010
27/8/2010
10/8/2010
8/7/2010
30/6/2010
29/6/2010
9/6/2010
3/6/2010
1/6/2010
28/5/2010
28/5/2010
17/5/2010
14/5/2010
11/5/2010
26/4/2010
19/4/2010
15/4/2010
30/3/2010
26/3/2010
17/3/2010
24/2/2010
18/2/2010
8/1/2010
7/1/2010
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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 2010 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2190, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ ∆.Π.X.A.
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