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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΙΔΙΩΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» την 15η Απριλίου 2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί 
μέσω της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.euromedica.gr. Επισημαίνεται 
ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 
εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις 
και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
Γεώργιος Σ. Μήτραινας 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕUROMEDICA A.E.Π.Ι.Υ. 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

 

 
Δηλώνεται & βεβαιώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι συνημμένες ετήσιες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο. 
 
Δηλώνεται & βεβαιώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η 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 
αντιμετωπίζει. 
 
 
 

 
Αθήνα, 15 Απριλίου 2020 

Οι βεβαιούντες 
 
 

Γεώργιος Σ. Μήτραινας Δαμιανός Λ. Βαρέλης 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 524891 Α.Δ.Τ. ΑΚ 778582 

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από 01/01/2019 από 
τα άρθρα 150 – 154 του Νόμου 4548/2018, με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 άρθρο 
4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 και 8, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την 
κλειόμενη εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 την Ετήσια Έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για τη 
χρήση του 2018, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή 
τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την οικονομική 
χρήση του 2019 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της 
Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 
Oι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο την 15η Απριλίου 2020, με την έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
να έχει προηγηθεί την 6η Δεκεμβρίου 2019, και συντάχθηκαν βάσει των διαθέσιμων σε αυτό 
στοιχείων και πληροφοριών. Λόγω της ήδη υφιστάμενης σημαντικής καθυστέρησης της 
κατάρτισης, έγκρισης, δημοσίευσης και ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων για την συγκεκριμένη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό 
εκλέχθηκε στην εξ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 27/06/2019, 
αποφάσισε από την ημέρα ανάληψης της Διοίκησης της Εταιρείας να πράξει ό,τι απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 
 
Ωστόσο, κατά τη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα αρμόδια τμήματα της 
Εταιρείας, εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια και πληρότητα της διαθέσιμης 
πληροφόρησης και άρα και της δυνατότητας ελέγχου της ορθότητας των εξαγόμενων 
οικονομικών δεδομένων. Εξ ετέρου, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε πλημμέλειες στη 
λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιήλθε σε αδυναμία να παράσχει στους Ανεξάρτητους 
Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Επιστολή Παραστάσεων για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018. 
 
Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
Η απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών, τα οποία περιλαμβάνουν την επίδραση από την 
εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate και Claw-back του άρθρου 100 του Ν. 
4172/2013 στα αντίστοιχα κονδύλια, είναι η ακόλουθη: 
 
Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (προ της επιπτώσεως rebate & clawback), κατά την 
κλειόμενη οικονομική χρήση, ανήλθε σε € 96.216 (2017: € 150.231), εμφανίζοντας μείωση 
36,0 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην μη ενοποίηση δεκαέξι (16) θυγατρικών του ομίλου για λόγους που 
αναφέρονται στην σημείωση 3 της παρούσας έκθεσης. 
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Μετά τις σχετικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις clawback και τις περικοπές rebate ο κύκλος 
εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 77.036 (2017: € 122.229), εμφανίζοντας μείωση κατά 
37,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
 
Σημειώνεται ότι η συνολική επίπτωση  από την εφαρμογή των διατάξεων rebate & clawback 
διαμορφώθηκε κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση σε € 19.180 (2017: € 28.002). 
 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  
Τα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε ποσό € -28.649 (2017: € 13.891), μετά από την 
επίπτωση rebate & clawback. 
 
Το εν λόγω κονδύλι κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις έχει επηρεαστεί σημαντικά από τα 
κάτωθι γεγονότα: 
(α) Η Διοίκηση, προχώρησε στον σχηματισμό προβλέψεων για την κάλυψη της επιβάρυνσης 
από την εφαρμογή των διατάξεων για claw back και rebate από τον ΕΟΠΥΥ. Οι εν λόγω 
προβλέψεις για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 19.180 (2017: € 28.002), 
επιβαρύνοντας ισόποσα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.  
(β) Η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική κατάσταση και 
ακολουθώντας μια συνετή πολιτική προέβη κατά την κλειόμενη χρήση σε αυξημένες 
προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων - μη παραιτούμενη από την οποιαδήποτε διεκδίκηση 
επ' αυτών – ύψους € 20.151 (2017: € 4.900), επιβαρύνοντας ισόποσα την κατάσταση 
συνολικών εσόδων της χρήσης και συγκεκριμένα το κονδύλι “Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως”. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο Ομίλου η διενεργημένη σε επίπεδο εταιρικών 
καταστάσεων απομείωση απαίτησης από την θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ύψους € 4.088, αντιστράφηκε. 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου, εντός της κλειόμενης χρήσεως έχει 
επιβαρυνθεί σημαντικά με μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα τα οποία 
αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 
Κατά την 

31/12/2018 
 Κατά την 

31/12/2017 

Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ 19.180  28.002 
Κέρδος από αντιστροφή διαγραφών/προβλέψεων απαιτήσεων (2.342)  (3.856) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 20.151  4.900 
Ζημιά από πώληση επενδύσεων 0  822 
Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 24.422  0 

Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση  χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού 0  1.143 

Ζημιά απομείωσης (αποτίμησης) αξίας επενδυτικών ακινήτων 0  6.145 
Κέρδη από αντιστροφή απομειώσεων (αποτίμησης) αξίας ακινήτων (948)  (3.863) 
Ζημιά απομείωσης (αποτίμησης) αξίας ακινήτων 8  8.839 
Ζημιά απομείωσης ακινητοποιήσεων  υπό εκτέλεση 0  1.401 
Τόκοι υπερημέριας εμπορικών υποχρεώσεων 63  670 
Προβλέψεις ενδεχόμενων υποχρεώσεων 1.302  8.480 

Σύνολο 61.837  52.683 

 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου τόσο για την 
κλειόμενη όσο και κατά την συγκριτική χρήση θα διαμορφώνονταν ως κάτωθι: 
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Οικονομικά μεγέθη μη λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση 
των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων 

Κατά την 
1/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Αποτελέσματα προ φόρων (21.759)  231 
Αποτελέσματα μετά φόρων (22.947  (58) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

9.367  39.743 

 
Συνεργασία με ΕΟΠΥΥ και Εφαρμογή διατάξεων clawback και rebate 
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) συστάθηκε την 1/1/2012 και 
ενσωμάτωσε το σύνολο των ασφαλισμένων που έως το τέλος του 2011 καλύπτονταν από 
λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ ΟΠΑΔ, ΤΣΑΥ κ.λπ.). Σύμφωνα με τον 
ιδρυτικό του νόμο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαμβάνει από τους παρόχους υγείας (ιατρούς, κλινικές, 
διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) υπηρεσίες για λογαριασμό 
των ασφαλισμένων του με στόχο οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και ασφαλιστική του κατάσταση 
και τον τόπο κατοικίας του. 
 
Βασική αλλαγή στην λειτουργία του κλάδου υπήρξε η σύσταση των Κλειστών Ενοποιημένων 
Νοσηλειών (ΚΕΝ), γεγονός που διαμόρφωσε μια νέα διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης 
των νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών, η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs 
(Diagnosis Related Groups). Με το εν λόγω πλαίσιο, το νοσοκομείο λαμβάνει ένα 
εγκεκριμένο μικτό ποσό για την κάλυψη του κόστους περίθαλψης (εκτός από την αμοιβή 
ιατρού) και των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασθενείς των δημοσίων και ιδιωτικών 
φορέων ασφάλισης υγείας. 
 
Η σύσταση του ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίσθηκε θετικά από τον κλάδο των ιδιωτικών παρόχων, οι 
οποίοι συνολικά προχώρησαν στην σύναψη συμβάσεων. Το γεγονός αυτό διεύρυνε την 
πελατειακή βάση των παρόχων και αύξησε σημαντικά τον αριθμό των εξυπηρετούμενων 
περιστατικών. Ωστόσο τα σημαντικά ελλείμματα του προϋπολογισμού του νέου φορέα 
επέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλόμενων ταυτόχρονα με τη λήψη 
μέτρων καταχρηστικών και μονομερών περικοπών (rebate και claw back), που οδηγούν σε 
συμψηφισμό των οφειλομένων ποσών προς τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, 
τα εξής: 
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών 
εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, 
νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αναζητείται εκ μέρους του 
ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, 
υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγγραφη ατομική 
ειδοποίηση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου 
παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει 
αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον 
ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού 
εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που 
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβαλλόμενο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος 
λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόμενων για τον αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν 
αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο 
είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα. 
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Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, 
υπολογίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, 
που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν 
επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού. 
β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις 
και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως έκπτωση 
(rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και 
αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη 
ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14.6.2018) ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α  ́ 41), της κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β ́ 1803), υπουργικής απόφασης 
και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη 
εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε 
προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-
2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των 
ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 
2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής 
φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον 
ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση. 
 
Mε την υπουργική απόφαση Γ3γ/37400/19.05.2017 (ΦΕΚ 1752/Β’/22.05.2017) 
καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προι ̈όντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, 
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017. Σύμφωνα με τις κατηγορίες παρεχόμενης 
υπηρεσίας το ετήσιο όριο δαπάνης για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών 
διαμορφώνεται σε 265 εκ. Ευρώ, ενώ το ετήσιο όριο δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων 
και πράξεων διαμορφώνεται σε 350 εκ. Ευρώ. 
 
Με την απόφαση Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π./51816 (ΦΕΚ 2638/28.07.2017) του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας γνωστοποιήθηκε ότι οι υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ. 96176/4-11-2014 (Β  ́3040) 
και Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β ́ 2036) υπουργικές αποφάσεις για τον υπολογισμό του claw-
back 2014 παύουν να ισχύουν. Τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw-back) του έτους 2014 
για την κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας «Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών 
Κλινικών» υπολογίζονται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 
και ειδικότερα ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε 
κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει 
στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόμενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών 
υγείας στους ασφαλισμένους του. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς 
μεταξύ της πρου ̈πολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης, μετά την αφαίρεση τυχόν 
εκπτώσεων (rebates) και μη αποδεκτών δαπανών. 
 
Επιπλέον με την απόφαση Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π./58976/2017 (ΦΕΚ Β’ 2746/04.08.2017) του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, κατηγοριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες 
υπόκεινται σε έκπτωση (rebate) ενώ καθορίστηκαν αντίστοιχα και τα ποσοστά, τα οποία 
διαμορφώνονται κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος της υποβαλλόμενης μηνιαίας δαπάνης. Η 
εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από την 01/08/2017. 
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Ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον Όμιλο τα ποσά 
του rebate και claw-back, που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 & 
2018 συνολικού ύψους € 219,8 εκ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
 
Η Εταιρεία, προχώρησε σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
κατά των πράξεων έκδοσης του ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της από 07/03/2017 νέας πράξης έκδοσης του ΕΟΠΥΥ 
αναφορικά με τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw-back) και ποσά έκπτωσης (rebate) που 
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2ο εξάμηνο του 2016 καθώς επίσης και τη 
χρήση 2017. Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής, με εξαίρεση τις χρήσεις 2013, 2016 και 2017, 
είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-back, που 
αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών, λόγω μη γνωστοποίησης, από πλευράς 
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραμέτρων (κλάδου και μονάδων ξεχωριστά) που μπορούν αξιόπιστα 
να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισμό των αντίστοιχων περικοπών. 
 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back για τις χρήσεις 2014 
και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν οι συνολικές υποβολές των εν λόγω χρήσεων 
και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εκτιμά ότι με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν ήδη επιβαρυνθεί με 
επαρκή ποσά καθόλη την περίοδο εφαρμογής του claw-back και του rebate και δεν 
αναμένεται περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση αυτών. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως 2014 κοινοποιήθηκαν από τις συμβαλλόμενες Ιδιωτικές 
Ελεγκτικές Εταιρείες στις κλινικές της Εταιρείας και του Ομίλου τα αποτελέσματα του 
διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για την 
περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. Με βάση τα κοινοποιηθέντα πορίσματα οι μη αποδεκτές 
δαπάνες ανέρχονται σε επίπεδο Εταιρείας σε € 3.868 και σε επίπεδο Ομίλου σε € 4.620. Οι 
συμβαλλόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές προχώρησαν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε 
υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρημάτων, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιφύλαξη 
περί της νομιμότητας της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ υπ’ αρίθμ. 593 
σχετικά με τις διευκρινήσεις και οδηγίες για την αναδρομική εφαρμογή των ΚΕΝ, σύμφωνα 
με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Για τον ανωτέρω λόγο, ήτοι την 
αναδρομικότητα, οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ. 
 
Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και αφορούσε σε 
διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των ΚΕΝ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό 
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), με αναδρομική ισχύ από ενάρξεως του 2013. Με δεδομένο ότι ο 
έλεγχος των υποβολών του έτους 2013 βασίστηκε στην ως άνω απόφαση, οι 
συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ λόγω της 
αναδρομικότητας εφαρμογής των ΚΕΝ για τη συγκεκριμένη χρήση αλλά και με σκοπό την 
ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης καθώς εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο (ήτοι από 
το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ).  
 
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες της Εταιρείας, με βάση τα κοινοποιούμενα από 
τον ΕΟΠΥΥ ενημερωτικά, για claw-back και rebate, σημειώματα, παρά τη μη ολοκλήρωση 
των ελέγχων για τις χρήσεις 2014 και 2015, προχώρησαν, αποκλειστικά και μόνο για λόγους 
φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 
1113/2.6.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων επιστροφών για τις περιόδους 
1/1/2013-31/12/2018. Από ενάρξεως της χρήσης 2016, οι εκπτώσεις (rebates) του άρθρου 
100 του Ν. 4172/2013, ενσωματώνονται στις μηνιαίες υποβεβλημένες τιμολογήσεις των 
εταιρειών του Ομίλου προς τον Οργανισμό. 
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Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), (ΦΕΚ Α 184 31-12-2015) αποφασίσθηκε 
ότι η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των 
ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυι ̈ατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του 
ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, να παραταθεί έως τις 
30/06/2016. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 52 του υπ αριθ. 4410/2016 Νόμου (αρ. ΦΕΚ 
141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων 
των παρόχων υγείας μέχρι την ολοκλήρωση των νέων συμβάσεων. 
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ’ αρ. 4368/2016 Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των 
παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 01/01/2016 και 
υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η 
οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών 
ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο 
ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του 
ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που 
αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από την εφαρμογή του παρόντος 
εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 
παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α ́167). Κατά συνέπεια οι υποβληθείσες δαπάνες των κλινικών 
για τη χρήση 2016 & 2017 έχουν ελεγχθεί από τους αρμόδιους φορείς του ΕΟΠΥΥ και οι 
όποιες περικοπές προέκυψαν θεωρούνται οριστικές. 
 
Τον Οκτώβριο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι 
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και 
μετά τη λειτουργία του, προς τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, με βάση 
τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, προσδιορίστηκαν περαιτέρω εκπτώσεις 
προκειμένου ο Οργανισμός να προβεί, εντός του 2017, στην ολοσχερή εξόφληση των 
οφειλών του, που γεννήθηκαν έως και τη χρήση 2015 (συμπεριλαμβανομένων των οφειλών 
πριν το 2012). Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι 
των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων τους.  
 
Επιπλέον με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με αριθμό 1874/2017 
ακυρώνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012 από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ για μείωση τιμών σε επιλεγμένες διαγνωστικές εξετάσεις. 
Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται πως οι αποφάσεις εκδόθηκαν από αναρμόδια 
αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ) καθώς δεν υφίσταται διάταξη νόμου που να παρέχει 
τέτοια αρμοδιότητα. 
 
Με την απόφαση 194/448/08-02-2018 του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποφασίσθηκε ομόφωνα η 
έγκριση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τον υπολογισμό του clawback 2017, για 
τις περιπτώσεις των παρόχων όπου η υποβαλλόμενη δαπάνη τους, περιλαμβάνει εντός αυτής 
προκληθείσα δαπάνη περισσότερων από μίας υποκατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας 
υγείας. Συγκεκριμένα για αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά rebate και περικοπής κάθε 
παρόχου, όπως έχουν προσδιοριστεί βάση της Υ.Α. Γ3γ/Γ.Π.58976 και της Κ.Υ.Α. 
Β2β/οικ.38642 αντίστοιχα, επιμερίζονται σε κάθε υποκατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας 
υγείας της Γ3γ/37400 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (αρ. ΦΕΚ 26/15-01-2018), με βάση 
την ποσοστιαία αναλογία δαπάνης της υποκατηγορίας επί της αρχικά υποβαλλόμενης 
δαπάνης κάθε παρόχου. 
 
Την 1η Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
4898/Β/01.11.2018) η απόφαση του υπουργείου Υγείας με την οποία επέρχεται 
τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β ́ 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  11 

2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» για τον νέο Ενιαίο 
Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Με τον αναφερόμενο Κανονισμό επανακαθορίζονται 
οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους 
και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης 
της σχετικής δαπάνης. Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίσθηκε η 1η Νοεμβρίου 2018. 
 
Την 9η Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. ΦΕΚ 43) ο 
Νόμος 4600/2019 "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών 
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου 
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις". 
 
Συντελεστής μόχλευσης 
Η εξέλιξη της κεφαλαιακής διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή μόχλευσης που 
αφορά την σχέση του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value). 
 
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το ύψος των συνολικών 
επενδύσεων του Ομίλου. Το καθαρό χρέος είναι ο συνολικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον 
τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται ως το σύνολο 
των επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Σημείωση Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Σύνολο Δανείων 30 418.296  420.291 
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 27 (8.251)  (10.405) 

Καθαρό Χρέος  410.046  409.886 
Αποθέματα 26 2.208  2.003 
Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  22.955 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 6.610  6.552 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21 0  0 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  4.529  3.285 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

22 19.617  11.662 

Σύνολο επενδύσεων  55.918  46.456 
Συντελεστής μόχλευσης (Loan to Value)  733,30%  882,30% 

 
Β. Σημαντικά   γεγονότα    που    έλαβαν   χώρα   κατά   την   κλειόμενη   οικονομική   
χρήση   και   επίδραση   αυτών   στις   ετήσιες   οικονομικές καταστάσεις 
 
Απομείωση υπεραξίας και αξίας συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες 

Η Διοίκηση κατά την 31/12/2018, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς 
καθώς και το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο των συμμετοχών της, διενήργησε έλεγχο 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών μονάδων δημιουργίας ταμειακών 
ροών πλέον της επιμερισμένης σε αυτά υπεραξίας καθώς και της αξίας των συμμετοχών σε 
θυγατρικές εταιρείες. Με βάση τον εν λόγω έλεγχο αναγνωρίστηκε στις εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις, καθαρή ζημιά απομείωσης της αξίας των θυγατρικών εταιρειών, 
ποσού € 22.868 (2017: € 25.074) ενώ δεν προέκυψε απομείωση της υπεραξίας του Ομίλου.  
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Απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων οι οποίες 
έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. 
Με βάση τον εν λόγω έλεγχο δεν προέκυψε επιπλέον ζημιά απομείωσης κατά την διάρκεια 
της κλειόμενης χρήσεως. Παράλληλα αποτίμησε την αξία της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών επένδυσης στην εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., βάσει της τιμής κλεισίματος αυτής κατά την 
31/12/2018. Από την αποτίμηση προέκυψε υπεραξία ύψους € 4.686. Η εν λόγω υπεραξία 
καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση, αυξάνοντας ισόποσα την κατάσταση 
συνολικών εσόδων καθώς και τα αποθεματικα κεφάλαια του Ομίλου. 

 
Μεταβολές θυγατρικών κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως  
Στην σημείωση 3 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται αναλυτικά οι 
μεταβολές του κόστους κτήσεων καθώς και των ποσοστών συμμετοχής που 
πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσεως. 
 
Σημαντικές μεταβολές στον τραπεζικό δανεισμό 
Σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό της Εταιρείας σημειώνουμε τα κάτωθι: 
H Εταιρεία τον Μάϊο του 2015 υπέγραψε με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συμφωνία 
Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία με αυτές σε 
διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business 
plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση της. 
 
Εντός της κλειόμενης χρήσεως, καθότι οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες δεν 
οδήγησαν σε ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της 
Εταιρείας, οι πιστώτριες τράπεζες ανέθεσαν στο τραπεζικό ίδρυμα Deutche Bank την 
διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την μεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενημερώθηκε επισήμως εντός 
της τρέχουσας χρήσεως και συγκεκριμένα στις 13/02/2018 ότι οι δανειακές υποχρεώσεις 
της προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και EFG 
Eurobank μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II (Greece). Βάσει της εν 
λόγω μεταβίβασης η εταιρεία Healthcare Investors II (Greece) αποτελεί καθολικό διάδοχο 
των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εμπράγματων και 
λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί μετοχών και απαιτήσεων). Σημειώνεται ότι διαχειρίστρια 
εταιρεία των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 
4354/2015, είναι η εταιρεία με την επωνυμία DV01 Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. 
 
Παράλληλα, η Εταιρεία μετά από αλλεπάλληλες επαφές με τις πιστώτριες τράπεζες 
ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση/αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους τραπεζικού 
δανεισμού και χρηματοδοτικών μισθώσεων θυγατρικών της εταιρειών. Οι εν λόγω 
αναδιαρθρώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής 
και τη μείωση των επιτοκίων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
διάρθρωσης των εν λόγω εταιρειών ενώ θα συμβάλουν και στην βελτίωση της ρευστότητας 
τους. Στο πλαίσιο των εν λόγω αναχρηματοδοτήσεων έχουν δοθεί επιπλέον εξασφαλίσεις 
από τις επιμέρους θυγατρικές εταιρείες που κατά κύριο λόγο αφορούν την εκχώρηση 
απαιτήσεων τους από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΥΥ. 
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Υπαγωγή της εταιρείας ΑΧΟΝ HOLDINGS SA σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
Στις 08/03/2018 η πιστώτρια τράπεζα της εταιρείας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε ενώποιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, αίτηση υπαγωγής αυτής 
στην Έκτακτη Διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης κατ’ άρθρα 68-77 του Ν. 4307/2014. Επί της 
ανωτέρω αιτήσεως στις 15/04/2019 εκδόθηκε απόφαση με την οποία η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 
 
Με βάση την απόφαση που εκδόθηκε, η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
πληρούσε και τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόμος, για να υπαχθεί μια εταιρεία σε 
καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ήτοι, εμφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόμενες 
χρήσεις και βρίσκονταν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της. Βάσει της προβλεπόμενης εκ του εν λόγω νόμου διαδικασίας, στις 
08/11/2019 και 20/12/2019 η Ειδική Διαχειρίστρια προκύρηξε την διενέργεια ανεξάρτητων 
δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση σημαντικού μέρους του ενεργητικού 
της, μεταξύ του οποίου και οι κατεχόμενες από αυτήν μετοχές της Εταιρείας. 
 
Έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, αναμένονταν η έγκριση του αρμόδιου 
δικαστηρίου επί της έκθεσης που υπέβαλλε η Ειδική Διαχείριση της εν λόγω εταιρείας καθώς 
και ο ορισμός εισηγητή Δικαστή για τις ανάγκες διανομής του πλειστηριάσματος, βάσει των 
οριζόμενων στα άρθρα 73 παρ. 7, 74 και 77 του ν. 4307/2014.  
 
Από την ανωτέρω διαδικασία Εταιρείας δεν επηρεάζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργία 
της Εταιρείας. Ως μόνη αλλαγή υφίστανται η μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου των 
μετοχών που κατείχε η AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και για την οποία η 
Εταιρεία έχει προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις. 
 
Ανάκτηση ακινήτου υπό καθεστώς sale & lease back θυγατρικής εταιρείας 
Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” κατά 
την χρήση 2010 προχώρησε στην σύμβαση αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale 
and lease back) με την  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing για ακίνητο ιδιοκτησίας της στην περιοχή της 
Κέρκυρας. Η εύλογη αξία του εν λόγω ακινήτου κατά την στιγμή σύναψης της σύμβασης 
ανέρχονταν σε € 18.755 ενώ το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχονταν σε € 12.000. Η εν 
λόγω θυγατρική εταιρεία ολοκλήρωσε το κατασκευαστικό μέρος των εργασιών επί του 
ακινήτου, αλλά παρά τις ενέργειες και προσπάθειες της Διοίκησης της δεν κατέστει εφικτό 
να ξεκινήσει η λειτουργία της κλινικής. Παράλλαλα έγινε και ενεργοποίηση συμβάσεων 
μέρους του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους € 1.036. Κατά τον 06/2017 η 
εταιρεία leasing κατήγγειλε τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις καθιστώντας απαιτητές τις 
υποχρεώσεις της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας συνολικού ύψους € 16.373 κατά την 
31/12/2017. Στην συνέχεια και συγκεκριμένα τον  01/2018 προχώρησε και σε ανάκτηση 
του ακινήτου βαρύνοντας την θυγατρική εταιρεία και με τον αναλογώντα φόρο ύψους € 
1.236. 
 
Η Εταιρεία βάσει των ανωτέρω γεγονότων, προχώρησε στην πλήρη απομείωση της 
συμμετοχής της στην εν λόγω θυγατρική, ύψους € 5.755 κατά την 31/12/2017, καθώς και 
των απαιτήσεων της από αυτήν, ύψους € 4.088, επιβαρύβοντας ισόποσα την εταιρική 
κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης και συγκεκριμένα τα κονδύλια “Έσοδα / (Έξοδα) 
Επενδύσεων” και “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως”. 
 
Σημειώνεται ότι στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η επίπτωση από την 
ανωτέρω εξέλιξη δεν έχει αποτυπωθεί καθώς η πιστώτρια τράπεζα δεν έχει χορηγήσει έως 
σήμερα την απαιτούμενη πληροφόρηση στην Εταιρεία. 
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Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων & Έκδοση προσωρινής διαταγής 
Η εταιρεία διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας DV01 Δανειακή Βελτίωση 
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, άσκησε ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 02/08/2018 αίτηση περί λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων (αρ.κατ. 77721/8505/2018) κατά της Εταιρείας. 
 
Το αρχικό αίτημα της ως άνω αιτήσεως, για την οποία εξεδόθη η από 03/08/2018 προσωρινή 
διαταγή, ήταν να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Εταιρείας, των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου, είτε 
στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση απαιτήσεων ποσού € 54.704. 
Παράλληλα ζητούνταν να διαταχθεί να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα την 
υλική και νομική μεταβολή όλης της κινητής περιουσίας, των απαιτήσεών και των ειδικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με πράξεις υλικής και νομικής διαθέσεως, στα χέρια 
της ιδίας ή τρίτων, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, με εξαίρεση την πληρωμή 
της μισθοδοσίας της. 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υπογράφθηκε μεταξύ των μερών συμφωνητικό 
συμβιβασμού με στόχο την μεταρρύθμιση της αρχικά εκδοθείσας προσωρινής διαταγής (και 
όχι και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων) μέχρι και την συζήτηση της κατά τα ως άνω 
αιτήσεως η οποία είχε προσδιοριστεί την 07/12/2018. 
 
Στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης ήταν η διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας και των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και προς την κατεύθυνση αυτή οι πιστωτές της Εταιρείας 
συναίνεσαν στην ριζική τροποποίηση της προσωρινής διαταγής με παράλληλη ανάληψη, εκ 
μέρους της Εταιρείας, υποχρέωσης να συμπράξει στη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, 
από εταιρεία συμβούλων που θα επιλέγονταν από τον πιστωτή της Εταιρείας. 
 
Κατά την οριζόμενη ημερομηνία συζήτησης της αρχικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι 
την 07/12/2018, η εταιρεία διαχείρισης περιόρισε το αρχικά υποβληθέν αίτημα της, 
ζητώντας να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής περιουσίας της, 
των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου οπουδήποτε ευρεθησομένης, 
είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεώς της, μέχρι 
του ποσού των € 54.704 πλέον τόκων. Βάσει της εν λόγω απόφασης κοινοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2019 κατασχετήριο εις χείρας τρίτων ενώ στην συνέχεια κατατέθηκε και 
σχετική αγωγή για την οποία αναμένεται έως σήμερα η έκδοση απόφασης. 
 
 
Άσκηση ενεχύρων κοινοπρακτικού δανείου & Αναγκαστική Εκτέλεση 
Εντός της χρήσης 2018 και συγκεκριμένα τον 06/2018, οι πιστώτριες της Εταιρείας 
προχώρησαν σε άσκηση των δικαιωμάτων που απέρρεαν από τις Συμβάσεις Ενεχυρίασης 
Μετοχών που είχαν συναφθεί κατά τα προηγούμενα έτη. Βάσει των υπογεγραμμένων 
συμβάσεων, οι πιστωτές της Εταιρείας είχαν την δυνατότητα μετά την έλευση των 
περιγραφόμενων στις δανειακές συμβάσεις γεγονότων εκτέλεσης, να προχωρήσουν στην 
άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονταν στην σύμβαση ενεχυρίασης. Μεταξύ αυτών 
ορίζονταν ρητώς το δικαίωμα πώλησης των μετοχών καθώς και το δικαίωμα άσκησης των 
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ενεχυρίασης  αναφέρονται στην Σημείωση 3 της 
παρούσας έκθεσης. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι πιστωτές της Εταιρείας προχώρησαν σε αντικατάσταση των 
Διοικητικών Συμβουλίων σε θυγατρικές εταιρείες των οποίων οι μετοχές είχαν ενεχυριασθεί 
υπέρ του τραπεζικού της δανεισμού ενώ εντός της χρήσης 2019 προχώρησαν και σε 
αναγκαστική εκτέλεση του ενεχύρου επί των κατεχόμενων μετοχών στην εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. 
Το προϊόν από την εν λόγω αναγκαστική εκτέλεση απομείωσε ισόποσα τις δανειακές 
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υποχρεώσεις της Εταιρείας. Στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι εν 
λόγω εταιρείες ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 
 
Ολοκλήρωση Φορολογικών Ελέγχων 
Εντός των χρήσεων 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 με την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαμβάνονται 
συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι 
ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξοφλήθηκαν πλήρως με την  βεβαίωση 
αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017. 
Για το σύνολο των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις με 
αποτέλεσμα να εκτιμά ότι δεν θα προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας κατά την  ολοκλήρωση και κοινοποιήσεω των εκθέσεων ελέγχου. 
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήμερα. 
 
Γ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την 
ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
 
Αίτημα μειοψηφίας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
Στις 14/05/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν αιτήματος της 25/04/2019 μετόχων μειοψηφίας, με 
θέμα την Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου. Το εν 
λόγω αίτημα το αιτήθηκαν μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό 17,5243% επί του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα οι μέτοχοι HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE) LLC και HEALTHCARE INVESTORS III (GREECE) LLC. Η εξ’ αναβολής 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/06/2019 αποφάσισε την ανάκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του υφιστάμενου. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συμμετείχε 
και εκπροσωπήθηκε από την Ειδική Διαχειρίστρια. 
 
Αιτήσεις Εξυγίανσης 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως έχει ανακοινώσει σχετικά και στο επενδυτικό κοινό, εντός 
της χρήσεως 2019 κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 
106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 η οποία έγινε δεκτή έως και την εξ’ αναβολής ημερομηνία 
εκδίκασης στις 03.03.2020. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί μια στρατηγική απόφαση της 
Διοίκησης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ανταποκριθεί η εταιρεία, με βάση τις 
δυνατότητές της, στη ρύθμιση των οφειλών της καθώς και στην υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) που θα διασφαλίσει όχι μόνο την 
ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία της αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξή 
της. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Healthcare Investors, στρατηγικός επενδυτής στην Εταιρεία, 
έχει ήδη καταβάλει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και 
μισθοδοσίας και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει μέχρι να αποκαταστήσει την κερδοφόρα 
λειτουργία της και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, ενώ σκοπεύει να 
επενδύσει άλλα 4 κατ. ευρώ άμεσα. 
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Μέσω του business plan που θα διαμορφωθεί, οι επενδυτές αναμένεται να τοποθετήσουν 
νέα χρήματα για την ανάταξη της Εταιρείας που θα την καταστήσουν βιώσιμη εκ νέου. Με 
τις κινήσεις αυτές, οι επενδυτές καθιστούν ξεκάθαρη τη δέσμευσή τους για την οριστική 
επίλυση των χρόνιων προκλήσεων της εταιρείας και την πίστη τους στην προοπτική 
ανάκαμψής της. 
 
Βασικό μέλημα και στόχος τόσο της Διοίκησης όσο και των πιστωτών της είναι η οριστική 
λύση που θα επιτευχθεί, να λειτουργήσει προς όφελος της Εταιρείας αλλά και των ιατρών, 
προμηθευτών και συνεργατών και με γνώμονα τη διατήρηση της μακροχρόνιας συνεργασίας 
μαζί τους. Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση έχει ήδη διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας της 
Εταιρείας, προγραμματίζει νέες προσλήψεις και τηρεί τις δεσμεύσεις της για την εξόφληση 
της μισθοδοσίας προηγούμενων μηνών καθώς και της εμπρόθεσμης καταβολής της 
τρέχουσας μισθοδοσίας. 
 
Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση 
εξυγιάνσης κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05/03/2020. Η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναμένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» χωρίς καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας. Η διαδικασία εξυγίανσης 
και επίλυσης των εκκρεμοτήτων επισπεύστηκε χωρίς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
μέτρων, καθώς έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με τους πιστωτές της εταιρείας που 
εστιάζει πλέον στην άμεση ανάταξή της. 
 
Δεν συνέβησαν λοιπά αξιομνημόνευτα γεγονότα από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι 
την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως. 
 
Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο 
Εντός της χρήσεως 2019 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην λήψη μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της Εταιρείας, λόγω των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων αυτής. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης 
επί ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας για συνολική οφειλή ύψους € 8.930, ενώ παράλληλα 
έχει προβεί και σε κατάσχεση απαιτήσεων της Εταιρείας εις χείρας ΕΟΠΥΥ.  
 
Επιπλέον, στις 18/02/2019 το Α Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών, προχώρησε σε αναγκαστική 
εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου της Εταιρείας για οφειλή ποσού € 3.219 και έως του ποσού 
αυτής. 
 
Η Εταιρεία είχε προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της, βάσει των διατάξεων του Ν. 4611/2019, 
την οποία δεν μπόρεσε να τηρήσει και σήμερα αναμένει την απάντηση επί αιτήματος της για 
εκ νέου ρύθμιση των οφειλών της. 
 
Τραπεζικός δανεισμός 
 
Eντός της χρήσεως 2019 η πιστώτρια τράπεζα της θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. προχώρησε στην μεταβίβαση του συνολικού δανεισμού αυτής, ο οποίος 
κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε € 20.452. Το σύνολο των εν λόγω δανειακών 
υποχρεώσεων απόκτήθηκαν από εταιρεία συμφερόντων της Farallon Capital Management 
η οποία απέκτησε όπως αναφέρεται και ανωτέρω την πλειοψηφία των δανειακών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
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Δεν συνέβησαν λοιπά αξιομνημόνευτα γεγονότα από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι 
την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως. 
 
Δ. Στοιχεία  και  εκτιμήσεις  για  την  τρέχουσα  οικονομική  χρήση  
Μετά από μεγάλη περίοδο διαρκούς επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών της 
Ελληνικής Οικονομίας, κατά το έτος 2017 υπήρξε για πρώτη φόρα βελτίωση των 
οικονομικών συνθηκών και παράλληλα πρόοδος στην εφαρμογή του τρίτου Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής. Η δυναμική της Ελληνικής Οικονομίας διατηρήθηκε και κατά το 
έτος 2018, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον 
Αύγουστο του 2018 και με την απόφαση του Eurogroup την 22/06/2018 που συνέβαλε 
σημαντικά στην βιωσιμότητα του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και επίδρασε θετικά στην 
επενδυτική εμπιστοσύνη. 
 
Η Ελληνική Οικονομία για το έτος 2018 κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 1,9% ενώ η 
απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται, συμβάλλοντας στην περαιτέρω υποχώρηση του 
ποσοστού ανεργίας. Τα εν λόγω στοιχεία αναμένεται να διατηρηθούν υπό την προϋπόθεση 
της απρόσκοπτης συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της εφαρμογής του 
προγράμματος ιδιωτικωποιήσεων και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θετικών μηνημάτων, η χώρα μας πριν από περίπου ένα χρόνο 
ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την προώθηση 
της ανάπτυξης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η προσαρμογή που απαιτήθηκε 
κατά τα προηγούμενα έτη, η οποία είχε σημαντικό κοινωνικό κόστος, ωφέλησε την 
οικονομία στους τομείς των μεταρρυθμίσεων, αύξησε σημαντικά τα δημόσια έσοδα, ενίσχυσε 
το κλίμα εμπιστοσύνης και οδήγησε στα πρώτα σημάδια ανάπτυξης και μείωσης της 
ανεργίας. 
 
Τα σημάδια ανάπτυξης στηρίχτηκαν κυρίως στην βιομηχανική δραστηριότητα, στην αύξηση 
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κυρίως του τουρισμού και της ναυτιλίας) και στην 
συνεχιζόμενη βελτίωση της αγοράς εργασίας, στην οποία επιτεύχθηκε αύξηση της 
απασχόλησης και σταθερή μείωση του ποσοστού ανεργίας παρότι παραμένει η υψηλότερη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχοντας ως σημαντικό πρόβλημα το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
μακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων. 
 
Οι πρόσφατα αναγγελθείσες φοροελαφρύνσεις, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των 
διαδικασιών και η επιτάχυνση των αποφάσεων που αφορούν στρατηγικές επενδύσεις, 
δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης στις αγορές, που αποτυπώνεται στην σημαντική μείωση 
των αποδόσεων των Ελληνικών Ομολόγων, αλλά και στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 
Το διαμορφούμενο οικονομικό κλίμα ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
των επενδύσεων και της απασχόλησης. 
 
Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας κατά τα προηγούμενα έτη αντιμετώπισε 
σημαντικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα των σημαντικά περιορισμένων προϋπολογισμών, 
των προβλημάτων ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, την συνεχιζόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του, την μονομερή παράταση ισχύος της εφαρμογής εκπτώσεων 
και του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate και claw back αντίστοιχα), την αύξηση 
του ΦΠΑ στο 24% στις παρεχόμενες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, καθώς επίσης 
και από την αλλαγή του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών από 
26% σε 29%. 
 
Ωστόσο η δυσλειτουργία, η αδυναμία κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης και η χαμηλή 
ποιότητα υπηρεσιών των κρατικών δομών οδήγησαν σε μετατόπιση της ζήτησης στον 
ιδιωτικό τομέα, καθιστώντας τον κλάδο ιδιωτικής υγείας επενδυτικά ελκυστικό, ενόσω η 
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Ελλάδα παραμένει σταθερά πρώτη στην Ευρώπη σε δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία, 
ως ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήματος, παρότι στα χρόνια της κρίσης υπήρξε μείωση 
σε απόλυτες τιμές. Παράλληλα, ο κλάδος ιδιωτικής υγείας εκτιμάται ότι θα επιτύχει αύξηση 
των περιθωρίων κέρδους του κατά τα επόμενα έτη, καθώς επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις 
του με την ιδιωτική ασφάλιση, βρίσκεται σε νέα διαπραγμάτευση η συνεργασία του με τον 
ΕΟΠΥΥ και προς την κατεύθυνση αύξησης του προϋπολογισμού για την μείωση της 
επιβάρυνσης από rebate & claw back ενώ εντείνονται και οι δράσεις με προσανατολισμό τον 
ιατρικό τουρισμό. 
 
Σημαντικό επίσης σημείο για τον κλάδο υπηρεσιών υγείας είναι η αναδιοργάνωση και 
οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και σε συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα προς όφελος των ασθενών. Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης 
ή μη της νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτών, με ταυτόχρονο δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους 
ιδιώτες παρόχους είναι ιδιαιτέρως σημαντικός όπως και η ομαλή εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και μετά τη λειτουργία του, 
προς τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας. 
 
Σε αυτό το περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και αναλαμβάνει όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιωθεί η απόδοση των 
υφιστάμενων επενδύσεών και παράλληλα να παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν νέες 
ευκαιρίες ανάπτυξης για την διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης, την επίτευξη θετικών 
λειτουργικών ταμειακών ροών και την διασφάλιση υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης 
που θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και στην λειτουργική 
εξυγίανση. 
 
Ε. Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν δεν 
πραγματοποίησε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
ΣΤ. Υποκαταστήματα του Ομίλου  
Κατά την 31/12/2018 η Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήματα: 
 

Α/Α Υποκατάστημα Αντικείμενο Δραστηριότητας 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 

5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

9. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

10. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

11. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

13. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΥΓΕΙΑ 

Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

14. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
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Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία σύνταξης των συνημμένων εταιρικών οικονομικών 
καταστάσεων, η λειτουργία ορισμένων εκ των ανωτέρω υποκαταστημάτων είχε διακοπεί. 
Συγκεκριμένα, των υποκαταστημάτων υπ’ αρίθμ. 5, 6, 10 και 11. 
 
Κατά την 31/12/2018 δύο (2) θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου διατηρούσαν 
υποκαταστήματα τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Υποκατάστημα της θυγατρικής εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Α/Α Υποκατάστημα Αντικείμενο Δραστηριότητας 

1. ΑΡΩΓΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη 
υγεία 

 
Υποκαταστήματα της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ 
Α.Ε.: 
 

Α/Α Υποκατάστημα Αντικείμενο Δραστηριότητας 

1. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

2. EUROMEDICA-ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

 
Ζ. Ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία και τον Όμιλο  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως κατείχε 453.080 και 454.884 
αντίστοιχα ίδιες μετοχές και αποκτήθηκαν έναντι συνολικού ποσού € 4.790 και € 4.807 
αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή αξία των ιδίων μετοχών που κατέχονταν ανερχόταν κατά 
την 31/12/2018 σε € 203 και € 204 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω μετοχές έχουν 
δοθεί ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Η. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων   
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο 
κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κ.λπ.), ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των 
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση 
της Εταιρείας και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες 
της Εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, 
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

 
Κίνδυνος αγοράς 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αυτής έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, μέσω της 
διασποράς των μονάδων υγείας που τον απαρτίζουν, ενώ αποτελεί και τον μοναδικό πάροχο 
που δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας 
(κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) παρέχοντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. 
 
Ο κλάδος δραστηριοποίησης της Εταιρείας παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες κατά κύριο 
λόγο ως αποτέλεσμα της ρυθμιστικής θέσης που κατείχαν οι δημόσιες δομές στην παροχή 
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υγείας. Τα σημαντικά ωστόσο προβλήματα στην λειτουργία αυτών, ειδικά κατά τα τελευτάια 
έτη της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την αδυναμία κάλυψης της ζήτησης 
και την χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προκάλεσαν την τάση μετατόπισης 
της ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα και δημιούργησαν τις συνθήκες για ανάπτυξη των 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 
 
Τα βασικά στοιχεία ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας αφορούν κυρίως 
στην παροχή σύγχρονου εξοπλισμού, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με το 
κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, στην ταχύτητα ανταπόκρισης και στη δυνατότητα 
επέκτασης των εγκαταστάσεων τους. Ενδεικτικό του έντονου ανταγωνισμού άλλωστε είναι 
και το γεγονός ότι παρά τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που έχει αντιμετωπίσει 
συνολικά ο κλάδος, οι κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με 
στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ισχυρό 
πεδίο ανταγωνισμού επίσης είναι και η επέκταση των συνεργασιών με ασφαλιστικές 
εταιρείες, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. 
 
Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό 
με την οικονομική ύφεση και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ιδιωτών, 
δημιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους με αποτέλεσμα οι μικρές 
κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα να βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικά προβλήματα 
ρευστότητας. Καθοριστικό πλέον παράγοντα ομαλής λειτουργίας και βελτίωσης της 
ρευστότητας αποτελεί η μείωση της εξάρτησης των συνολικών εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ σε 
συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση μείωσης του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 
Κίνδυνος τιμής 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών ακινήτων λόγω των σημαντικών επενδύσεων της σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στις 
κατηγορίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική 
έκθεση περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας 
της αφορά ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσμευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές 
και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκμεταλλεύεται η Εταιρεία 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 η Εταιρεία, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της 
ακίνητης περιουσίας της, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούμενη στρατηγική της 
Διοικήσεως αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει με τη πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόμιση 
βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους κυρίως μέσω της μισθώσεως των σχετικών ακινήτων 
σε επιλεγμένους μισθωτές.  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων της σε οντότητες, 
οι οποίες περιλαμβάνονται στην 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 Διοίκηση 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. 
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Κατά την 31/12/2018 στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (12.215.732 μετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 14.720) 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 της Εταιρείας και του Ομίλου θα 
εμφανίζονταν αυξημένα/μειωμένα κατά το ποσό των € 147. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι αλλαγές στα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το καθαρό εισόδημα της 
Εταιρείας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της. Ο τραπεζικός 
δανεισμός αποτέλεσε την βασική πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων της Εταιρείας. Ο 
δανεισμός της είναι σε μεγάλο βαθμό με κυμαινόμενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται 
άμεσα από το ύψος και τις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που την εκθέτει σε κίνδυνο 
ταμειακών ροών. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών της αναγκών. 
 
Κατά την 31/12/2018, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 
υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων 
αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου και η καθαρή θέση του Ομίλου θα εμφανίζονταν 
μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό περίπου των € 1.333, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος 
υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο οποίος κίνδυνος μπορεί να προκύψει 
από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων 
πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο που θα εκτίθεται σε κάθε 
μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η 
Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων της Εταιρείας αποτελούνται από ασφαλιστικά ταμεία, τους ιδιώτες 
πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση των 
απαιτήσεων της, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούν 
απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες θεωρείται σχετικά αυξημένος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των επαναλαμβανόμενων 
περικοπών επί των συνολικών εσόδων τόσο των προηγούμενων χρήσεων όσο και της 
τρέχουσας (rebate και clawback). 
 
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία της προ 
ΕΟΠΥΥ περιόδου, αναμένεται βάσει των νομοθετικών δεσμεύσεων η αποπληρωμή τους στο 
επόμενο χρονικό διάστημα. Για τις απαιτήσεις αυτές, καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΟΠΥΥ και η 
υποχρέωση αποπληρωμής τους έχει περιληφθεί στο πλαίσιο συμφωνία της Χώρας με τους 
πιστωτές της. Η Εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά προκειμένου να κατοχυρώσει τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγει ενδεχόμενο παραγραφής τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ καθώς 
φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  
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Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται μέσω της 
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και της λήψης επαρκών 
εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεων της, λαμβάνει επαρκείς 
εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να 
αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Προς την κατεύθυνση αυτή η 
Εταιρεία εφάρμοσε πολιτικές προείσπραξης στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και 
αύξησε σημαντικά τις εισπράξεις μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω 
ενέργειες βελτίωσαν σημαντικά την εισπραξιμότητα και εκτιμούμε ότι θα βελτιωθούν ακόμα 
περισσότερο κατά τα επόμενα έτη μετά και την ψήφιση διατάξεων που ευνοούν την 
εξόφληση υποχρεώσεων με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση με στόχο την υποκατάσταση της μείωσης του αριθμού των 
νοσηλευόμενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και την διαχείριση των επιπτώσεων των 
μονομερών αποφάσεων για clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ, είχε προβεί στην σύναψη 
συμφωνιών για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
ιατρικού τουρισμού. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 
των εν λόγω συμβάσεων θεωρείται αυξημένος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των πολιτικών 
εξελίξεων στις περιοχές προέλευσης των ασθενών. Η Διοίκηση, στο πλαίσιο τήρησης της 
αρχής της συντηρητικότητας, έχει διενεργήσει αυξημένες σωρευτικές προβλέψεις απομείωσεις 
των εν λόγω απαιτήσεων. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 
ταμειακών διαθεσίμων καθώς και εγκεκριμένων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. 
Σκοπός της Εταιρείας στη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς 
ρευστότητας με σκοπό την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων 
κεφαλαίων κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας 
του στο μέλλον.  
 
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε 
καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο τριάντα ημερών. Οι 
μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους έξι μήνες και το επόμενο έτος 
προσδιορίζονται τριμηνιαία. 
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της Εταιρείας έχει ήδη δρομολογήσει και 
θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 5. 
 
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του 
Ομίλου, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. 
 

Κατά την 31/12/2018 Σημ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 417.130  205  495  466 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 121.993  0  0  0 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33 0  1.113  0  0 

         

Κατά την 31/12/2017 Σημ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 405.399  2.362  11.745  785 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 128.281  0  0  0 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33 0  1.810  0  0 
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Θ. Σημαντικές  συναλλαγές   που  καταρτίσθηκαν   μεταξύ   της   Εταιρείας  και 
συνδεδεμένων προσώπων 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένα 
πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, 
έχουν ως ακολούθως: 

Συνδεδεμένα Μέρη 

Έσοδα 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα 

  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 68 152   94 306 

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

0 85   34 76 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

0 245   676 357 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 

0 0   1 0 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

0 0   2 45 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 0 0   13 145 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 0 0   0 55 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 

0 0   126 0 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 453   0 963 

ΑΧΟΝ ΑΧΕ 0 0   4 9 

ΣΟΝΑΚ ΑΕ 0 0   2 235 

ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0   1 13 

ΑΧΟΝ PROPERTY A.E. 0 0   13 0 

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. (νυν ΧΑΝΑΡ Α.Ε.) 0 0   9142 61 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 0 0   637 0 

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 0 0   1035 0 

ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 0 0   9 83 

ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 0   618 0 

EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 1 0   16 1044 

ΛΗΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 0 0   25 0 

ΣΥΝΟΛΟ 69 935   12.449 3.391 
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Ι. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 
Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε (ποσό σε ευρώ) € 17.456.328,00 και 
διαιρείται σε 21.820.410 μετοχές, ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 0,80 εκάστη. Οι 
μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών 
στην κατηγορία Κατηγορία Επιτήρησης. 
 
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 με το 35% των καθαρών κερδών μετά 
φόρων μετ' από 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 
Δημόσιο μετά την παρέλευση πέντε (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 Διοικητικού 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. 
 
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 31/12/2018 είναι οι εξής: 
 

 Θωμάς Λιακουνάκος: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 1,0628% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής μέσω ελεγχόμενων νομικών και 
φυσικών προσώπων 67,4563% 

 ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 47,6200% 
επί του μετοχικού κεφαλαίου. 

 HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C.: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 8,1294% επί 
του μετοχικού κεφαλαίου. 

 HEALTHCARE INVESTORS (Greece) ΙΙΙ L.L.C.: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 9,3949% 
επί του μετοχικού κεφαλαίου. 

 SONAK A.E.B.E.: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 10,8104% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου. 
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Σημειώνεται ότι μεταγενέστερα των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων έχουν επέλθει 
οι κάτωθι μεταβολές επί των ανωτέρω μετοχικών δικαιωμάτων: 

 Η εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης, του Ν. 4307/2014, και ως εκ τούτου τα δικαιώματα ψήφου των 
κατεχόμενων από αυτήν μετοχών ασκούνται από τον οριζόμενο Ειδικό Διαχειριστή ή 
οποιονδήποτε πληρεξούσιο αυτού. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ο κ. Θωμάς 
Λιακουνάκος κατέχει άμεσα ποσοστό συμμετοχής 1,0628% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής μέσω ελεγχόμενων νομικών και 
φυσικών προσώπων 19,8363%. 

 Το ποσοστό συμμετοχής της CQS Convertible and Quantitative Strategies Master 
Fund Limited μεταβιβάστηκε στην HEALTHCARE INVESTORS (Greece) ΙΙΙ L.L.C. με 
αποτέλεσμα το έμμεσο ποσοστό του επενδυτικού κεφαλαίου Farallon Capital 
Management να ανέρχεται συνολικά σε 17,7063% επί του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
Μ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
Ν. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Τέτοιοι περιορισμοί δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ούτε προκύπτουν από σύμβαση 
μετόχων που να έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας.  
 
Ξ. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 
 
 
Ο. Κανόνες     διορισμού    και    αντικατάστασης     μελών    Δ.Σ.   και    τροποποίησης 
Καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα 
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Π. Αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή ορισμένων μελών του για την 
έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών 
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχεία β & γ του Κ.Ν. 2190/1920 και 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται 
με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή το 
Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη 
Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η Εταιρεία έχει 
εκδώσει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης 
του δικαιώματος μετατροπής από πλευράς ομολογιούχων δανειστών, η έκδοση νέων 
μετοχών γίνεται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.  
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς 
μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος 
βάσει του Νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι 
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δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των 
μετοχών στους δικαιούχους. 
 
Ρ. Σημαντικές   συμφωνίες   που   τίθενται   σε   ισχύ,  τροποποιούνται   ή   λήγουν   
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. 
 
Σ. Συμφωνίες  με  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 
οι οποίες  προβλέπουν  αποζημίωση  σε  περίπτωση  παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιμο   λόγο   ή   τερματισμό   της  θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας 
πρότασης 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής 
τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(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 Διοικητικό Συμβούλιο της EUROMEDICA 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), δηλώνει τα 
παρακάτω:  
 
Α. Εφαρμοζόμενος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
1. Εφαρμοζόμενος Κώδικας και Τόπος διάθεσής του 
Η Εταιρεία με την από 1Θ/31.01.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
αποφάσισε αυτοβούλως να υιοθετήσει, και έκτοτε εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης 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.helex.gr) καθώς επίσης και από τον ιστοχώρο του ΣΕΒ 
(www.sev.org.gr). Η Εταιρεία πρόκειται να το αναρτήσει στον ιστότοπο της Εταιρείας 
www.euromedica.gr. 
 
2 Γενική Περιγραφή Εφαρμοζόμενου Κώδικα 
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τις κάτωθι έντεκα (11) γενικές αρχές:  
(i) Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου  
(ii) Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  
(iii) Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  
(iv) Καθήκοντα και Συμπεριφορά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
(v) Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
(vi) Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου  
(vii) Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου  
(viii) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  
(ix) Επίπεδο και Διάρθρωση των αμοιβών  
(x) Επικοινωνία με τους μετόχους  
(xi) 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 Διακυβέρνησης, τόσο στην αρχική όσο και στην 
αναθεωρημένη έκδοσή του, 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 2013 δεν συμπεριελήφθη στους δείκτες FTSE/ATHEX 
20 και FTSE/ATHEX Mid 40, προέβη στην μερική χρήση των δυνατοτήτων απόκλισης από 
τις διατάξεις του ΚΕΔ, όπως αυτές οι δυνατότητες προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
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Για την βέλτιστη δυνατή κατανόηση των αποκλίσεων που εισάγονται, το παρόν κείμενο 
ακολουθεί τη σειρά και αρίθμηση, των ειδικών πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα 
Διακυβέρνησης (Οκτώβριος 2013):  
 
Μέρος Α’ - Το Δ.Σ. και τα μέλη του 
1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 
1.2  Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δικαιολογητικοί λόγοι παρατίθενται κατωτέρω, υπό στοιχείο 5.4 
της παρούσας δήλωσης. 
 
3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 
3.1 Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου από εκείνες του Διευθύνοντος 
Συμβούλου διατυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος 
βρίσκεται υπό επικαιροποίηση. Η Εταιρεία έχει διορίσει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, με 
διακριτές αρμοδιότητες από εκείνες του Προέδρου.  
3.3  Η Εταιρεία δεν έχει διορίσει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα 
ανεξάρτητα μέλη του, παρότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό μέλος. Ο διορισμός 
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου θα οδηγούσε αναγκαία σε αύξηση των μελών του Δ.Σ., η οποία 
δεν κρίνεται επί του παρόντος σκόπιμη ή παρέχουσα περισσότερα εχέγγυα αποδοτικότερης 
λειτουργίας της Εταιρείας, ενόψει όσων αναφέρθηκαν παραπάνω (υπό 2.1).  
3.4 Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
η παρούσα ειδική Πρακτική. 
 
5. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ. 
5.1 Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγονται για τριετή (3) θητεία, κατά πλήρη 
εναρμόνιση με την προτεινόμενη από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης μέγιστη 
τετραετή (4) θητεία. Κατά τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η τακτική ανανέωση της προς αυτά 
εντολής της Γενικής Συνέλευσης. 
5.4 Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας, η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει Επιτροπή Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού 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, χωρίς παράλληλη παροχή περισσότερων 
εχεγγύων αποδοτικότερης λειτουργίας της Εταιρείας. 
5.5 έως και 5.8 Δεδομένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι παρούσες ειδικές 
Πρακτικές.  
 
6. Λειτουργία του Δ.Σ. 
6.1 Η Εταιρεία δεν υιοθετεί την πρακτική σύνταξης ετήσιου ημερολογίου συνεδριάσεων 
και δωδεκάμηνου προγράμματος δράσης του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στον Κώδικα.  
Η παραπάνω απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι εκ της φύσεως των υπηρεσιών της 
Εταιρείας, το Διοικητικό 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 Δ.Σ. την ευελιξία, 
την οποία αυτό διαθέτει.  
6.2 Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν υιοθετεί τον ορισμό εταιρικού Γραμματέα διότι 
κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συντονιστικού προσώπου μεταξύ του Προέδρου, 
των μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών. Η επιμέλεια του συντονισμού, της ενημέρωσης και 
οργάνωσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των συνελεύσεων της Εταιρείας γίνεται από τις 
οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας, εποπτεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου.  
6.3 Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εταιρικός γραμματέας δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 
παρούσα ειδική Πρακτική. 
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7. Αξιολόγηση του Δ.Σ. 
7.1 Έως τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης, η Εταιρεία δεν έχει καταλήξει στην επιλογή 
κάποιας συγκεκριμένης συλλογικής διαδικασίας για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. 
 
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 ως προς την σύνθεσή της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά πλειοψηφία, 
προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω των προσώπων που αποτελούν την επιτροπή, η 
απαιτούμενη τεχνογνωσία για την επαρκή λειτουργία αυτής.  Ωστόσο, η Εταιρεία εξετάζει 
το ενδεχόμενο 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 Δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισμού Αμοιβών των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.4 της 
παρούσας, η οποία να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών 
του Δ.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. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και 
Καθορισμού Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
οι παρούσες ειδικές Πρακτικές. 
1.11 Η έκθεση αμοιβών του Δ.Σ. δεν έχει δημοσιευθεί στην παρούσα Δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, δεδομένου ότι η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΚΕΔ έχει 
αναβληθεί.  
 
Γ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των 
διατάξεων του νόμου. 
Πέραν των διατάξεων του νόμου η Εταιρεία εφαρμόζει τις κάτωθι εταιρικές πρακτικές: 
1. Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η τριετής θητεία μελών Διοικητικού 
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 Δ.Σ. και να 
άρει αυτή ως προς τα μέλη, τα οποία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
 
Δ. Περιγραφή των Συστημάτων Ελέγχου και Διαχείρισης 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 θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου 
χρησιμοποιούν στο front office ενιαίο λογισμικό, η χρήση του οποίου, σε συνδυασμό με 
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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 τον έλεγχο των προς απαλοιφή δεδομένων (ενδοομιλικές 
συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις κ.λπ.). Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδίδονται οι 
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 Διοικητικό 
Συμβούλιο προς έγκριση. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει συστήσει αφενός την Επιτροπή Ελέγχου και αφετέρου 
την Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 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 είναι: 
• 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 Διοίκηση 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 Διαχείριση Κινδύνων είναι: 
• 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 31/12/2013, 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: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 1,0628% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής μέσω ελεγχόμενων νομικών και 
φυσικών προσώπων 67,4563% 

 ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 47,6200% 
επί του μετοχικού κεφαλαίου. 

 HEALTHCARE INVESTORS (Greece) L.L.C.: άμεσο ποσοστό συμμετοχής 8,3115% 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. 
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Μεταγενέστερα των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων έχουν επέλθει οι κάτωθι 
μεταβολές επί των ανωτέρω μετοχικών δικαιωμάτων: 
 

 Η εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τέθηκε σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης, του Ν. 4307/2014, και ως εκ τούτου τα δικαιώματα ψήφου των 
κατεχόμενων από αυτήν μετοχών ασκούνται από τον οριζόμενο Ειδικό Διαχειριστή ή 
οποιονδήποτε πληρεξούσιο αυτού. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ο κ. Θωμάς 
Λιακουνάκος κατέχει άμεσα ποσοστό συμμετοχής 1,0628% επί του μετοχικού 
κεφαλαίου και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής μέσω ελεγχόμενων νομικών και 
φυσικών προσώπων 19,8363%. 

 Το ποσοστό συμμετοχής της CQS Convertible and Quantitative Strategies Master 
Fund Limited μεταβιβάστηκε στην HEALTHCARE INVESTORS (Greece) ΙΙΙ L.L.C. με 
αποτέλεσμα το έμμεσο ποσοστό του επενδυτικού κεφαλαίου Farallon Capital 
Management να ανέρχεται συνολικά σε 17,7063% επί του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
(δ) Δεν 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 
Δ.Σ. τα εξής: 
(i) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την, από την Γενική Συνέλευση, εκλογή του, εκλέγει κατά 
την πρώτη Συνεδρίαση αυτού, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως δύο 
Διευθύνοντες 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου που διορίζεται απ’ αυτό.  
(iii) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων 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 Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό 
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, δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του 
μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού 
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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 Διοικητικό 
Συμβούλιο οι εν λόγω εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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 
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. Δεν 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 Διοικητικού 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. 
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(3) 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 ιστότοπο, την Πρόσκληση της 
Γενική Συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων, ο τρόπος αντιπροσώπευσης των 
μετόχων, οι προθεσμίες και ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων τους. 
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 κρίνει αυτό αναγκαίο 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Διοικητικό 
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.  
(4) 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 
δεν συντελεστεί 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 προΐσταται 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 σε αυτόν επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών.  
 
(5) Δικαιώματα 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) Δέκα (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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.  
(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο 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 Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τον 
έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 732 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, 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 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  34 

Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 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 Διευθυντές 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 Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει 
σε 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 
εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
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 Δ.Σ. και τυχόν άλλων διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και επιτροπών της Εταιρείας 
Ζ.1 Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Θεσμικό Πλαίσιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας. Ο ρόλος του 
Δ.Σ. και των μελών του προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Γ’, άρθρα 9-16 του ισχύοντος 
καταστατικού της Εταιρείας και στο Κεφάλαιο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ-
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, ο οποίος αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται υπό επικαιροποίηση. 
 
2. Συνεδριάσεις 
Το Διοικητικό 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 2017 το Δ.Σ. στο σύνολο των 
συνεδριάσεων υπήρξε απαρτία. 
 
3. Αρμοδιότητες 
Οι κύριες, μη εκχωρηθείσες αρμοδιότητες του Δ.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, 
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- 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 διοίκησης 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 Δ.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 Δ.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 Διοικητικού Συμβουλίου 
αποφεύγουν την ανάληψη σοβαρών εξωτερικών επαγγελματικών δεσμεύσεων. Εκ των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέν μέλος συμμετέχει στο Δ.Σ. ή την διοίκηση άλλης 
εταιρείας πλην εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με την Εταιρεία, πλην του κ. Ιωάννη 
Σωσσίδη, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει και έχει γίνει αποδεκτή η συμμετοχή του στη διοίκηση 
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή/και εταιρειών, των οποίων όμως ο καταστατικός σκοπός 
και η λειτουργική δραστηριότητα είναι εντελώς διαφορετικά από το σκοπό και τη 
δραστηριότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 
 
5. Σύνθεση 
Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την 31/12/2018 είχε ως ακολούθως: 
 
- Νικόλαος Λιακουνάκος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος  
- Γιάννης – Νίκος Νικήτας, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 
- Βασιλική Σταματάκη, Εκτελεστικό μέλος 
- Μελανθία Καναβάκη, Μη εκτελεστικό μέλος 
- Ανδρέας Μπούμης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος   
- Ευθυμία Βλαχοκώστα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
Εντός της τρέχουσας χρήσης 2018, η Εταιρεία προχώρησε στην αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Κοτρώτσιου με τον κ. Γιάννη – Νίκος Νικήτα ενώ παράλληλα 
υπήρξε παραίτηση των κκ. Θεόδωρου Ταλάρη, από την θέση του Αντιπροέδρου, και κ. 
Ιωάννη Σωσσίδη, Μη εκτελεστικού μέλους, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση τους. Η 
σύνθεση του Δ.Σ. συνάδει πλήρως με τις προβλέψεις του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής 
διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα με τον οποίο το Δ.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 Διακυβέρνησης του ΣΕΒ. 
 
Στις 14/05/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν αιτήματος της 25/04/2019 μετόχων μειοψηφίας, με 
θέμα την Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου. Το εν 
λόγω αίτημα το αιτήθηκαν μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό 17,5243% επί του 
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καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα οι μέτοχοι HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE) LLC και HEALTHCARE INVESTORS III (GREECE) LLC. 
 
Η εξ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/06/2019 αποφάσισε την ανάκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του κάτωθι Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

- Γεώργιος Μήτραινας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
- Στέφανος Ξενάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Γεώργιος Δημάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Δαμιανός Βαρέλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 
6. Θητεία 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 31/12/2018 διαμορφώθηκε ως έχει με την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 08/09/2017, όπως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με διετή θητεία εως 
την 07/09/2019 δυνάμενη να παραταθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, έως ην 
ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία αναμένεται 
να συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018. 
 
Ζ.2 Επιτροπές του Δ.Σ. 
Η Εταιρεία εναρμονιζόμενη με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης συνέστησε επιτροπές 
εκ των μελών του Δ.Σ. για την προαγωγή των εταιρικών της λειτουργιών. 
 
Ήδη με απόφαση της από 24/7/2013 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, με απόφαση της από 24/7/2013 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1Θ/31.01.2011 απόφασης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 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. 
 
(1) Επιτροπή Ελέγχου  
Η Επιτροπή κατά την 31/12/2018 απαρτίζονταν από 1 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 
2 μη εκτελεστικά μέλη. H σύνθεση της Επιτροπής κατά το έτος 2018 είχε ως ακολούθως: 

- Ανδρέας Μπούμης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Ευθυμία Κατσικώστα, μη εκτελεστικό μέλος 
- Ιωάννης Χρυσικόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος  

 
Κατά την μεταγενέστερη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η 
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σήμερα έχει ως ακολούθως: 

- Στέφανος Ξενάκης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Γεώργιος Δημάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Δαμιανός Βαρέλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

 
Το Δ.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, 
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- 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 Δ.Σ. σχετικά με τον διορισμό ή τερματισμό των 
υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών όπως και την αμοιβή τους, 
- την επίβλεψη των εισηγήσεων του Οικονομικού Διευθυντή στο Δ.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, 
- τη 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 την 
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. 
 
Ζ.3 Αξιολόγηση της επίδοσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του 
Η Εταιρεία προβαίνει  ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.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 Δ.Σ. και 
επιμέλεια του Προέδρου είναι να λαμβάνει μέτρα για τις διαπιστούμενες αδυναμίες της 
διοίκησης. Αντίστοιχα, το Δ.Σ. αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου, διαδικασία στην οποία 
προΐσταται μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Τέλος, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.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 Δ.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, της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την 
συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Το Δ.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.  
 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020 

Γεώργιος Σ. Μήτραινας 

 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 524891 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνων Σύμβουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 

 

Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τις συνημμένες  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 

«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από 

την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις  ενοποιημένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Δεν εκφράζουμε γνώμη επί των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου 

«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Εξαιτίας της 

σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για αδυναμία 

έκφρασης γνώμης” δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για 

τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. 

 

Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης 

 

1. Στη μητρική εταιρεία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχει 

ήδη χορηγηθεί από την 9η Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Ελέγχου με αδυναμία έκφρασης γνώμης για τις 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας στις 6 

Δεκεμβρίου 2019. Κατά συνέπεια δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που προήλθαν από την μητρική εταιρεία και 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

Ωστόσο, όπως αναλύεται στην Σημείωση 7 των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

υπάρχουν συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ομαλή 

συνέχιση της δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας και κατά συνέπεια και του ομίλου στο μέλλον. 

Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης μας, δεν λάβαμε  επαρκή και κατάλληλη τεκμηρίωση 

(αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο) που να υποστηρίζει την καταλληλότητα της παραδοχής της διοίκησης 

αναφορικά με το θέμα της συνέχισης της δραστηριότητας. 

3. Οι οικονομικές καταστάσεις 16 θυγατρικών εταιρειών, τα μεγέθη των οποίων είναι συνολικά σημαντικά 

για τον όμιλο, δεν εγκρίθηκαν από τις διοικήσεις τους για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, 

με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία τους που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

4. Για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσεως 2017 χορηγήθηκε έκθεση 

ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές με αδυναμία έκφρασης γνώμης και κατά συνέπεια δεν 

κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε διασφάλιση για τα υπόλοιπα έναρξης της χρήσεως 2018. 

5. ‘Όπως αναφέρεται και στη σημείωση 3 των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτές 16 εταιρείες, για τις οποίες η μητρική εταιρεία απώλεσε εντός της χρήσης 
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2018 το δικαίωμα ελέγχου αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 10. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι, σε ορισμένες από αυτές, ο διαχειριστής του κοινοπρακτικού δανείου (τράπεζα Alpha Bank) 

εξάσκησε τα δικαιώματα  ενεχυρίασης που απέρρεαν από την σύμβαση του δανείου. Στην ενοποιημένη 

κατάσταση συνολικών εσόδων δεν περιλήφθηκε  το αποτέλεσμα που προέκυψε από την έναρξη της 

χρήσης μέχρι και την ημέρα απώλειας του ελέγχου των ανωτέρω εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από το ΔΠΧΑ 10. Δεδομένου ότι δεν μας παρασχέθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για να προσδιορίσουμε 

το μέγεθος του αποτελέσματος που δεν περιλήφθηκε στην ενοποίηση, αδυνατούμε να εκφέρουμε 

γνώμη σχετικά με την επίδραση του αποτελέσματος αυτού στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια του 

ομίλου. 

6. Δεν τέθηκε στη διάθεσή μας η προβλεπόμενη από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, επιστολή 

επιβεβαιώσεων της διοίκησης για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για τη χρήση 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 

για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας  του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 

της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 

χρηματοοικονομικής αναφοράς  του Ομίλου. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Εντούτοις, εξαιτίας των θεμάτων που περιγράφονται στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης”, δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 

τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
1. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η αδυναμία έκφρασης γνώμης μας επί των συνημμένων  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι 
συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται 
από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
 
 
2. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών 
 
Δεν παρείχαμε στον όμιλο, μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες.  
 
3. Διορισμός Ελεγκτή 
 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της μητρικής με την από 28/6/2013 
απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως 
ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 5 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετόχων. 
 
 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2020 
 
 
 

Επαμεινώνδας Ν. Γκιπάλης Ανδρέας Αρ. Αλαμάνος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 24051 Α.Μ. ΣΟΕΛ 49351 
  

ΣΟΛ Α.Ε. ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου CroweGlobal Μέλος Δικτύου CroweGlobal 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

  Σημείωση   1/1-
31/12/2018 

  1/1-
31/12/2017 

           
Πωλήσεις     96.216   150.231 
Μείον: Ποσά επιστροφών rebate & clawback  9   (19.180)   (28.002) 
Καθαρές πωλήσεις χρήσης     77.036   122.229 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 10   (76.024)   (103.180) 
Μικτό κέρδος     1.011   19.049 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 11   2.537   13.343 
      3.548   32.391 
           
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12   (10.836)   (19.183) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 13   (22.244)   (6.875) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 14   (6.776)   (15.933) 
Λειτουργικά αποτελέσματα     (36.307)   (9.599) 
Κόστος χρηματοδότησης 15   (22.004)   (27.179) 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών     (58.311)   (36.778) 
Έσοδα (Έξοδα) επενδύσεων 16   (23.984)   (7.194) 
Αποτελέσματα προ φόρων     (82.294)   (43.972) 
Φόρος εισοδήματος 17   (2.490)   (8.769) 
Αποτελέσματα μετά φόρων     (84.784)   (52.741) 
           
Αποδιδόμενα σε:          
     - Ιδιοκτήτες μητρικής     (83.630)   (50.286) 

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές     (1.155)  (2.455) 

           
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:          
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)    0   (762) 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / 
(ζημιών) 

    0   221 

Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

    0   (541) 

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε 
εύλογες αξίες 

   4.686   7.944 

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 19   0   12.305 
Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών 
εσόδων 

17   0   (3.567) 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων     4.686   16.141 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων     (80.098)  (36.600) 

         

Αποδιδόμενα σε:        

     - Ιδιοκτήτες μητρικής     (78.943)  (36.239) 

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές     (1.155)  (360) 

           
Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)          
  Βασικά 18   (3,9628)   (2,3828) 
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Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση   31/12/18   31/12/17 
Πάγιο ενεργητικό           
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 19   155.074   263.244 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 20   500   711 
Υπεραξία (Goodwill)     6.614   19.041 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21   0   0 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες     4.529   3.285 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

22   19.617   11.662 

Ακίνητα για επένδυση 23   22.955   22.955 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24   6.610   6.552 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού     215.898  327.449 
           
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέματα 25   2.208   2.003 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 26   18.079   53.897 

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

    12   39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27   8.251   10.405 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     28.549  66.344 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     244.447  393.794 

           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 28   17.456   17.456 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 28   57.695   57.695 
Αποθεματικά κεφάλαια 29   28.612   38.386 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο     (460.502)   (381.756) 
Ίδιες μετοχές 30    (4.808)   (8.379) 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής     (361.547)  (276.598) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές     1.835  41.420 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     (359.712)  (235.178) 

           
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Δάνεια 31   1.166   14.892 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 32   5.823   6.833 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17   22.537   31.676 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων     3.760   5.848 
Λοιπές προβλέψεις 33   12.112   17.243 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    1.113   1.810 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     46.511  78.302 
           
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34   121.993   128.281 
Δάνεια 31   417.130   405.399 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις     18.525   16.990 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     557.648  550.670 
           

Σύνολο υποχρεώσεων     604.159  628.972 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     244.447  393.794 
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Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές 
αναπρ/γής αξίας 
συμμετοχών & 
χρεογράφων

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετατρέψιμου 
ομολογιακού 
δανείου σε 

μετοχές

Αποθεματικό 
συγχώνευσης

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας 
επενδύσεων σε 
εύλογες αξίες

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

αξίας ακινήτων σε 
εύλογες αξίες

Υπόλοιπο εις 
νέο

Ίδιες 
μετοχές

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με 
τα Δ.Π.Χ.Α.

17.456 57.695 782 3.865 1.062 7.963 (12.123) 0 22.488 (330.268) (8.379) 41.363 (198.095)

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου 1/1-31/12/2017 μετά από 
φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50.286) 0 (2.455) (52.741)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 7.944 6.643 (512) 0 2.066 16.140
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-
31/12/2017 μετά από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 7.944 6.643 (50.798) 0 (389) (36.601)

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.065) (1.065)

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 60 0 0 (304) 0 0 243 0 (31) (31)
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες 
θυγατρικές και συγγενείς 

0 0 0 4 0 0 1 0 0 (934) 0 1.543 614

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα 
με τα Δ.Π.Χ.Α.

17.456 57.695 782 3.929 1.062 7.963 (12.425) 7.944 29.131 (381.756) (8.379) 41.420 (235.178)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με 
τα Δ.Π.Χ.Α.

17.456 57.695 782 3.929 1.062 7.963 (12.425) 7.944 29.131 (381.756) (8.379) 41.420 (235.178)

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου 1/1-31/12/2018 μετά από 
φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (83.630) 0 (1.155) (84.784)

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1-
31/12/2018 μετά από φόρους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (83.630) 0 (1.155) (84.784)

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (138) 0 (219) (357)

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 0 0 0 14 0 0 15 0 0 (29) 0 (40) (40)

Επανεκτίμηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 4.686 0 0 0 0 4.686

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή 0 0 0 0 0 0 0 0 (348) 0 0 0 (348)

Επίδραση απώλειας ελέγχου θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 (666) 0 0 269 0 (13.466) 583 0 (36.744) (50.023)

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες 
θυγατρικές και συγγενείς 

0 0 0 (36) 0 0 0 5 (247) 4.467 3.571 (1.427) 6.332

Yπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα 
με τα Δ.Π.Χ.Α.

17.456 57.695 782 3.241 1.062 7.963 (12.142) 12.635 15.070 (460.502) (4.808) 1.835 (359.712)



 

   

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

  
1/1-

31/12/2018   
1/1-

31/12/2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:       

Κέρδη προ φόρων (82.294)   (43.972) 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις 9.709   13.322 

Προβλέψεις 4.699   648 

Ποσά επιστροφών rebate & clawback  19.180   28.002 

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 36   1.545 

Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 0   8.839 

Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων 0   6.145 

Απομείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 24.422  0 

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων 0   1.143 

Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες (221)   (716) 

Απομείωση υπεραξίας 12.428   0 

Έσοδα συμμετοχών 0   (80) 

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 0   822 

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (2.087)   (216) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22.004   27.179 

  7.875   42.661 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (205)   55 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 35.845   (23.826) 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (58)   (20) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (19.555)   (9.533) 

(Μείον):      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.220)   (1.781) 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος (955)   0 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 

20.727  7.556 

       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων 0   (24) 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (20.965)   (4.812) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 75   211 

Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0   603 

Τόκοι εισπραχθέντες 3   5 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (20.887)  (4.017) 

       

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:      

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (1.917)   (4.050) 

Αυξήσεις (εξοφλήσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (78)   1 

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

(1.995)  (4.049) 

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

(2.155)  (509) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.405   10.914 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.251  10.405 

 
 
 

Περιγραφή της Επιχείρησης 
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Διοικητικό Συμβούλιο:  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ   Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ   Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
 
 
Έδρα Εταιρείας:   Μεσογείων 2-4 
   115 27 Αθήνα 
   Ελλάδα 
 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:   8429/06/Β/86/50 
ΑΡ. ΓΕΜΗ:    004388201000 
 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:       Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.       
   Μέλος της Crowe Horwath International 
   Φωκ. Νέγρη 3,  
   11257 Αθήνα 
   Ελλάδα  
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

H EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ δραστηριοποιείται 
κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και επιστημονικών κέντρων, 
εξοπλισμένων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή κάθε φύσεως 
ιατρικών υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της μητρικής Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων 2-4 στην 
Αθήνα. 
 
Οι μετοχές της μητρικής Εταιρείας, με την από 5/4/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.  
 
Σημειώνεται ότι η συνημμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση δημοσιεύθηκε μεταγενέστερα της 
καταληκτικής ημερομηνίας δημοσίευσης αυτής, όπως αυτή ορίζεται με το Ν. 4449/2017, 
καθώς 

 Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην λήψη απαντητικής/επιβεβαιωτικής επιστολής 
από σημαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση 
κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και 

 Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 
4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της 
έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την 
εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και 
εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία 
είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη 
τους. 
 

Η Εταιρεία είχε προχωρήσει την 10/8/2018 και την 14/5/2019 σε σχετικές ανακοινώσεις 
προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν επιστολών που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 
2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι συνημμένες ετήσιες 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 
της Εταιρείας και του Ομίλου (βλ. Σημείωση 7).  
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2018 έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή 
Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2018.  
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Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις 
χρήσεις/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 και 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 Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις 
οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι εταιρείες σύμφωνα με την ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες έξω-
λογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α..  
 

2.3 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, 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 
Διοίκησης" στη Σημείωση 5. 
 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 (1/1-31/12/2018) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο την 15η Απριλίου 2020. 
 

2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2018 ή μεταγενέστερα. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2018 ή μεταγενέστερα. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την 
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 
αντιστάθμισης. 
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το 
εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην 
αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών 
Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται 
το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 
Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα 
πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις 
και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», 
καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η Εταιρεία εφάρμοσε το 
καινούργιο Πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» από την 1η Ιανουαρίου 
2018 το οποίο δεν είχε σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 
εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να 
αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού 
στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με 
τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με 
τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη 
κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που 
διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών 
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση 
στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η 
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οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε 
διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε 
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. 
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών 
λογιστικών επιδράσεων λόγω στις διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για στις ασφαλιστικές συμβάσεις. 
Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές 
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν 
την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους 
στις εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί 
στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για στις ασφαλιστικές συμβάσεις 
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – 
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για στις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή 
των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για στις υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: 
Επιμέτρηση στις συγγενούς ή στις κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε στις 
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για στις 
μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση 
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει 
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα 
περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση στις στις Διερμηνείας, στις ΕΔΔΠΧΑ 
22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει στις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο 
νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η 
νέα Διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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6.6.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ 
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. 
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που 
καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο 
πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του, 
ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική 
προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η σωρευτική επίδραση από την αρχική εφαρμογή 
του Προτύπου θα αναγνωρισθεί ως προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων κατά την ημερομηνία 
της αρχικής εφαρμογής, χωρίς αναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης. Κατά την 
ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής, η Εταιρεία θα αναγνωρίσει (α) μια υποχρέωση 
μίσθωσης επιμετρώμενη στην παρούσα αξία που προκύπτει από την προεξόφληση των 
υπολειπόμενων καταβολών μισθωμάτων με τη χρήση του οριακού επιτοκίου δανεισμού, 
όπως αυτό ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής, και (β) ένα δικαίωμα χρήσης 
στοιχείου του ενεργητικού επιμετρώμενο σε ένα ποσό ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση 
μίσθωσης, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δεδουλευμένων 
μισθωμάτων. 
 
Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις για τις οποίες το υποκείμενο στοιχείο του 
ενεργητικού είναι χαμηλής αξίας, η Εταιρεία θα αναγνωρίσει τα μισθώματα ως έξοδα στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τις σχετικές εξαιρέσεις που 
παρέχονται από το ΔΠΧΑ 16. Παράλληλα, η Εταιρεία θα εφαρμόσει την πρακτική εφαρμογή 
του Προτύπου και δεν θα προβεί στον διαχωρισμό των μη μισθωτικών στοιχείων από τα 
μισθωτικά στοιχεία, αντιμετωπίζοντας λογιστικά κάθε μισθωτικό και συναφές μη μισθωτικό 
στοιχείο ως ενιαίο μισθωτικό στοιχείο. 
 
Η πραγματική επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο 
προεξόφλησης της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, τον προσδιορισμό των 
συμβάσεων μίσθωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου κατά την 
ημερομηνία αυτή και την τελική αξιολόγηση της Εταιρείας για τη διάρκεια της μίσθωσης, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάσκηση τυχόν δικαιωμάτων ανανέωσης και τερματισμού. 
 
Το νέο λογιστικό Πρότυπο για τις μισθώσεις, δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο για την Εταιρεία 
ως εκμισθωτή. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική 
οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική 
απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 
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«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές 
ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των 
τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 
πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2019. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. 
Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και 
αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις 
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων 
εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και 
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή 
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 
9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – 
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα 
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: 

 ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο 
αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, 

 ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά 
μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, 

 ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019. Η ΕΤαιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός 
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί 
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επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας 
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, 
την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των 
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων 
και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών 
θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή 
διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την 
επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, 
θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την 
εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 
σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της 
αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία επίσραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής 
του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη 
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο 
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι 
τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί 
συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός 
επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 
χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. 
Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω 
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έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του 
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση 
κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να 
αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 
Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα 
Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το 
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η 
ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον 
λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο 
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς 
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει 
τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 
αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
3. Δομή του Ομίλου 

Ο Όμιλος EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες: 
 

Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό  Μέθοδος Σχέση 

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών Μητρική - - 

Ι. Θυγατρικές εταιρείες           

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
"ΟΡΑΣΙΣ" - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

82,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

37,9% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 74,2% 
Ολική 

ενσωμάτωση 
Άμεση & 
έμμεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ρόδος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

61,5% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Βόλος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

39,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π. Φάληρο 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σέρρες 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πτολεμαϊδα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

49,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA  FINANCE No 1 S.A. Λουξεμβούργο 
Εταιρεία 

τιτλοποίησης 
απαιτήσεων 

100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Νυμφαίο Τουριστικές 
επιχειρήσεις 

99,7% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΕ Αλεξανδρούπολη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 38,8% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 100,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΕ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Κέρκυρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

64,2% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ − ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Μέγαρα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. Ελευσίνα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 100,0% 
Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA − ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Τρίκαλα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 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 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ −ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μυτιλήνη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 34,5% 

Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Καβάλα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 39,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

EUROMEDICA - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
Α.Ε. − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

99,9% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

99,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρκυρα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 37,4% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. Σέρρες 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 47,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

80,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

44,4% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

100,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διδυμότειχο 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 48,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΕ Τρίκαλα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 23,0% 

Ολική 
ενσωμάτωση Έμμεση 

EUROMEDICA – ΥΓΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Γρεβενά Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

24,1% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Λάρισα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

70,1% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θεσσαλονίκη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

51,3% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA GULF A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θεσσαλονίκη 
Συμμετοχική 

εταιρεία 99,0% 
Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 

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

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 43,8% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λήμνος Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

49,0% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση 

EUROMEDICA-ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αθήνα Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

80,5% Ολική 
ενσωμάτωση 

Άμεση & 
έμμεση 

            

ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες           

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

Θεσσαλονίκη 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 40,0% 
Καθαρή 

θέση Άμεση 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Θεσσαλονίκη 
Εμπορία και service 

ιατρικών 
μηχανημάτων 

32,2% 
Καθαρή 

θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Κοζάνη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 21,0% 

Καθαρή 
θέση Άμεση 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

Καρδίτσα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 
20,7% 

Καθαρή 
θέση 

Έμμεση 

MEDITREND ΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Εμπορία και service 

ιατρικών 
μηχανημάτων 

50,0% Καθαρή 
θέση 

Έμμεση 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 

Κοζάνη Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

24,9% Καθαρή 
θέση 

Άμεση 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  Λάρισα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 36,0% 
Καθαρή 

θέση Άμεση 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καβάλα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 15,5% 

Καθαρή 
θέση Άμεση 

ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Αθήνα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 46,9% 

Καθαρή 
θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βόλος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 21,4% 

Καθαρή 
θέση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λάρισα 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 29,6% 

Καθαρή 
θέση 

Άμεση & 
έμμεση 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Πτολεμαϊδα 
Παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών 24,0% 
Καθαρή 

θέση Έμμεση 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΕ 
«ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» Θεσσαλονίκη 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 37,7% 

Καθαρή 
θέση Έμμεση 

 
Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της 
θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι 
το Λουξεμβούργο.  
 
Στις εταιρείες του ανωτέρω πίνακα, στις οποίες το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 
είναι μικρότερο από 50%, η Εταιρεία κατευθύνει και διαχειρίζεται την επιχειρηματική 
πολιτική τους, είτε με την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών είτε 
μέσω σύμβασης ανάληψης της διοίκησης. Η Διοίκηση σε εκάστη ημερομηνία σύνταξης των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αξιολογεί τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις που υποδεικνύουν το στοιχείο ελέγχου που είναι απαιτούμενο για την 
ενσωμάτωση των συμμετοχών της με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. 
 
Όλες οι ανωτέρω εταιρείες μετέχουν στην ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης 
και της καθαρής θέσης αντίστοιχα από την 1η Ιανουαρίου εκάστης χρήσεως.  
 
Κάτωθι παρατίθενται οι μεταβολές σε επενδύσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, οι 
οποίες έχουν διαφοροποιήσει το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου καθώς και 
μεταβοές γεγονότων και περιστάσεων που έχουν διαφοροποιήσει το στοιχείο ελέγχου. 
Συγκεκριμένα: 
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για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 
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Με τις από 29/06/2018 εξώδικες δηλώσεις της, που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία, 
η Alpha Bank, υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου του Κοινοπρακτικού Δανείου, άσκησε 
τα δικαιώματά που της παρέχονταν από τις Συμβάσεις Ενεχυρίασης Μετοχών, οι οποίες είχαν 
συναφθεί μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας (στην θέση της οποίας υπεισήλθε η Alpha Bank) 
και της Εταιρίας και οι οποίες αφορούσαν στην ενεχυρίαση των μετοχών που διατηρούσε η 
Εταιρία επί έξι (6) εταιριών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Συνεπεία της 
άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος της Alpha Bank, η τελευταία κατέστη πλέον δικαιούχος 
– και μόνη δυνάμενη να ασκήσει – τα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών των κάτωθι 
εταιριών, ιδιοκτησίας της Εταιρίας και ενεχυριασμένων υπέρ της Alpha bank. 
 Επίσης εντός της χρήσης 2018 (17.1.2018) η τράπεζα Eurobank προέβη σε καταγγελία της 
υπ’ αριθμ. Θ / 201 / 01.11.2007 Διμερούς Σύμβασης Πίστωσης με (ανοιχτό) αλληλόχρεο 
λογαριασμό. Εν συνεχεία η πιστώτρια του ανωτέρω δανείου, άσκησε τα δικαιώματα που 
προέρχονταν από τις εξασφαλίσεις της ανωτέρω δανειακής σύμβασης, και αφορούσαν 
μεταξύ άλλων στην ενεχυρίαση των μετοχών  που διατηρούσε η Εταιρεία επί δύο (2) 
εταιρειών που παρατίθενται στο τέλος του πίνακα που ακολουθεί. Συνεπεία της άσκησης 
των ανωτέρω δικαιωμάτων της πιστώτριας,  αυτή κατέστη πλέον δικαιούχος – και μόνη 
δυνάμενη να ασκήσει – τα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών των κάτωθι εταιριών, 
ιδιοκτησίας της Εταιρείας και ενεχυριασμένων υπέρ της πιστώτριας. 
Εξ αιτίας της απώλειας των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών αυτών, η Εταιρεία 
απώλεσε την δυνατότητα ελέγχου των εταιρειών αυτών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 καθώς και 
των οκτώ (8) θυγατρικών των εταιρειών αυτών, οι οποίες ήταν και θυγατρικές της Εταιρείας 
μέχρι και την προηγούμενη χρήση, με αποτέλεσμα οι εταιρείες αυτές να μην 
περιλαμβάνονται πλέον στην ενοποίηση. 
Οι δεκαέξι (16) εταιρείες οι οποίες έπαψαν πλέον να ενοποιούνται, για τους 
προαναφερθέντες λόγους, είναι οι ακόλουθες: 
 

α.α. Επωνυμία Αιτία 

Θυγατρική 
της 
εταιρείας 

1 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Εκτέλεση ενεχύρου 
Κοινοπρακτικού 
Δανείου  

2 EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

Εκτέλεση ενεχύρου 
Κοινοπρακτικού 
Δανείου  

3 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Θυγατρική  2 

4 ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ) 

Θυγατρική  2 

5 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

Θυγατρική  2 

6 EURO PROCUREMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΤΑΙΡΕΙΑ 

Εκτέλεση ενεχύρου 
Κοινοπρακτικού 
Δανείου 

 

7 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Ι.Α.Ε. Θυγατρική  6 

8 DATA DESIGN A.E. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ EUROPRO) 

Θυγατρική  6 

9 ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. (ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε.) 

Θυγατρική  6 

10 EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ EUROPRO) 

Θυγατρική  6 

11 ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Θυγατρική  6 
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12 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Εκτέλεση ενεχύρου 
Κοινοπρακτικού 
Δανείου 

 

13 ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ) Εκτέλεση ενεχύρου 
Κοινοπρακτικού 
Δανείου 

12 

14 ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Εκτέλεση ενεχύρου 
Κοινοπρακτικού 
Δανείου 

 

15 EUROMEDICA- ΑΡΩΓΗ- ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Εκτέλεση ενεχύρου 
σύμβασης Eurobank 
(διαχειριστής 
HEALTHCARE 
INVESTORS II) 

 

16 ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εκτέλεση ενεχύρου 
σύμβασης Eurobank 
(διαχειριστής 
HEALTHCARE 
INVESTORS II) 

 

 
Η επίπτωση της μη περίληψης των ανωτέρω εταιρειών στην ενοποίηση στο σύνολο των  ιδίων 
κεφαλαίων του Ομίλου παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Λογαριασμός 
Κατά την 

31/12/2018 
Τακτικό αποθεματικό (666) 
Αποθεματικά φορολογικών νόμων 269  
Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε 
εύλογες αξίες (13.466) 
Υπόλοιπο εις νέο 583  
Δικαιώματα τρίτων (36.744) 
Σύνολο (50.023) 

 
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: 
 
4.1 Βάση ενοποιήσεως 
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. Στις θυγατρικές εταιρείες όπου το άμεσο ή 
έμμεσο ποσοστό είναι μικρότερο από 51%, ο Όμιλος ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην λήψη 
των επιχειρηματικών και λειτουργικών αποφάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις των 
θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την 
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο 
έλεγχος. Τα γεγονότα και οι περιστάσεις που υποδεικνύουν το στοιχείο ελέγχου 
αξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Ενδοομιλικά υπόλοιπα, συναλλαγές καθώς και τα απραγματοποίητα κέρδη ή ζημιές που 
έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται κατά τη σύνταξη των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα συνολικά έσοδα των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών 
αποδίδονται αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, στους ιδιοκτήτες της μητρικής 
εταιρείας και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές.  
 
Κάθε ενδεχόμενο τίμημα, που δίνεται από τον Όμιλο, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του 
κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του 
ενδεχόμενου τιμήματος, που λογίσθηκε ως στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωση, 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το ενδεχόμενο τίμημα που 
χαρακτηρίσθηκε ως κεφάλαιο δεν επαναϋπολογίζεται και οι μελλοντικοί διακανονισμοί του 
γίνονται εντός των ιδίων κεφαλαίων. 
 
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. 
 
Οι συναλλαγές με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές που έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση 
του ελέγχου μιας θυγατρικής εταιρείας από τον Όμιλο, θεωρούνται συναλλαγές των ιδίων 
κεφαλαίων, δηλαδή συναλλαγές μεταξύ των ιδιοκτητών. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης 
αξίας του καταβληθέντος τιμήματος και του μέρους της λογιστικής αξίας των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια. 
 
Όταν ο Όμιλος παύει να έχει τον έλεγχο μιας θυγατρικής εταιρείας και εφόσον συνεχίζει να 
διατηρεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτήν, τότε η συμμετοχή επαναϋπολογίζεται στην 
εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που παύει ο έλεγχος και οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
αλλαγή στην λογιστική αξία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Για σκοπούς λογιστικής 
παρακολούθησης η εύλογη αξία είναι η αρχική τρέχουσα αξία της εναπομένουσας 
συμμετοχής στην συγγενή εταιρεία. Επιπλέον, κάθε ποσό που αναγνωρίστηκε 
προηγουμένως στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σχετικά με την εταιρεία αυτή, 
λογιστικοποιείται με την ίδια μέθοδο που θα εφάρμοζε ο Όμιλος στην περίπτωση που θα 
εκποιούσε απευθείας τα στοιχεία του ενεργητικού της ή τις υποχρεώσεις της. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα ποσά που προηγουμένως αναγνωρίσθηκαν στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα αναταξινομούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
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 αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτούμενες 
προσαρμογές για την εναρμόνιση με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου, 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. Ενδοομιλικά υπόλοιπα, συναλλαγές 
καθώς και τα απραγματοποίητα κέρδη ή ζημιές που έχουν προκύψει από διεταιρικές 
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συναλλαγές απαλείφονται, κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου, κατά τη σύνταξη των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
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 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.   
 
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 οικονομικών καταστάσεων, 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 αυτών 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 κ.λπ. 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. 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων, υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων. 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          40-50 έτη 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 12 έτη 
Μεταφορικά μέσα    10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  6-14 έτη 

 
Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής 
σύμβασης μισθώσεως. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων 
υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση οικονομικής θέσης. Όταν οι λογιστικές 
αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
 
4.5 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
4.5.1 Λογισμικά προγράμματα 
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως 
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 
ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν 
ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό 
κόστος του λογισμικού.  
 
Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων 
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η 
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Λογισμικά προγράμματα 10 έτη 
 
4.5.2 Άδειες εκμετάλλευσης 
Οι άδειες εκμετάλλευσης αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όμιλος 
προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια εκμετάλλευσης και λειτουργίας διαγνωστικών 
κέντρων. 
 
Οι άδειες εκμετάλλευσης αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με το 
ποσό της σχετικής δαπάνης που έχει καταβληθεί και αποσβένονται με την μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Άδειες εκμετάλλευσης 50 έτη 
 
4.5.3 Μισθωτικά δικαιώματα 
Τα μισθωτικά δικαιώματα αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλει ο Όμιλος 
προκειμένου να εξασφαλίσει σημεία παροχής υπηρεσιών. 
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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 αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ του 
κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του ποσοστού (του Ομίλου) επί του καθαρού 
ενεργητικού της κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 
Μεταγενέστερα της ημερομηνίας εξαγοράς, η αναγνωρισθείσα υπεραξία αποτιμάται στο 
ιστορικό κόστος μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
 
Η υπεραξία που έχει προκύψει από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών δεν αποσβένεται 
αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας της τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 
συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της μπορεί 
να έχει απομειωθεί. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς η υπεραξία που προκύπτει κατανέμεται 
στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από την 
σχετική επιχειρηματική συνένωση. Για τη διενέργεια του ελέγχου απομείωσης της αξίας της 
υπεραξίας προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της εκάστοτε μονάδας δημιουργίας ταμειακών 
ροών με την οποία σχετίζεται η υπό έλεγχο υπεραξία. Στις περιπτώσεις όπου το ανακτήσιμο 
ποσό μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών υπολείπεται της λογιστικής της αξίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας, τότε αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης κατά το 
ποσό της διαφοράς τους, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης χρήσεως ή 
περιόδου.  
 
Εάν μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ή τμήμα αυτής) στην οποία έχει κατανεμηθεί 
υπεραξία πωληθεί, η υπεραξία που αναλογεί σε αυτή συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία 
της πωλούμενης μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών προκειμένου να προσδιορισθεί το 
προκύπτον αποτέλεσμα της πώλησης.  
 
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 στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος. 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 
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υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 
4.7 Κόστος Δανεισμού  
Το κόστος δανεισμού που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής 
περιόδου ή παραγωγής ενός παγίου στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαιοποιείται στο 
κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος δανεισμού αποτελείται 
από τους τόκους και λοιπά κόστη που μια εταιρεία πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό 
κεφαλαίων. 
 
4.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Ως επενδυτικά ακίνητα ορίζονται τα ακίνητα που προορίζονται για πολυετή εκμετάλλευση 
ενοικίασης ή για την διαμόρφωση κέρδους από μεταπώληση ή και για τα δυο και δεν 
χρησιμοποιούνται από καμία θυγατρική εταιρεία του Ομίλου. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 
χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και για 
διοικητικούς σκοπούς.  
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους και 
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στην 
εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων. Σε περίπτωση πώλησης επενδυτικού ακινήτου, που προηγουμένως εμφανίζονταν 
στην κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων, το αποθεματικό επανεκτίμησης που έχει 
σχηματισθεί για το εν λόγω ακίνητο μεταφέρεται στο υπόλοιπο εις νέον.  
 
4.9 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 31/12/2018 και την 
31/12/2017 δεν υπήρξαν αποθέματα τα οποία αποτιμήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία τους. 
 
4.10 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. 
 
4.10.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου 
από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

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

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

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

λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου και περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 
με λήξη μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού. 
 
4.10.3 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 δεν κατέχει επενδύσεις 
αυτής της κατηγορίας. 
 
4.10.4 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
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 η 
Εταιρεία 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 
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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. 
 
4.10.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
Όπου υπάρχει νομικά εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση 
τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου 
ή τακτοποίησης με συμψηφισμό, όλες οι σχετικές χρηματοοικονομικές επιδράσεις 
συμψηφίζονται. 
 
4.11 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 η Εταιρεία 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 στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
4.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
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 της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς 
σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών 
διαθεσίμων. 
 
4.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα 
αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του 
εισπρακτέου ποσού. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων 
κεφαλαίων. 
 
4.14 Δάνεια 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα  
στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου των δανείων. 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
4.15 Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία 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 
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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 συνολικών εσόδων σε 
σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
4.16 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της 
χώρας στην οποία εδρεύει έκαστη εταιρεία του Ομίλου. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά 
φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, καθώς και προβλέψεις πρόσθετων φόρων για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή.  

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

 
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται 
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 
διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων 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, μέχρι την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
4.17 Μερίσματα 
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
4.18 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 
Η υποχρέωση προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται, 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 των οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, 
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σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο 
προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων, των μακροπρόθεσμων ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 
που αναλύονται στην Σημείωση 31 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική 
μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit 
Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της χρήσεως 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. 
 
4.19 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα  
Το προσωπικό 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 την Εταιρεία. Κατά την 
συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 
συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία 
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το 
πρόγραμμα.  
 
4.20 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 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 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. 
 
4.21 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους 
όταν υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα 
συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.  
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 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. 
 
4.22 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 στην Εταιρεία. 
 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
διανομής τους. 
 
Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται αναλογικά κατά την διάρκεια της 
μίσθωσης.  
 
4.23 Έξοδα 
4.23.1 Λειτουργικές μισθώσεις 
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 
 
4.23.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να 
απεικονίζονται τα μισθούμενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία (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. 
 
4.23.3 Κόστος χρηματοδότησης 
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
4.24 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 Εταιρείας αυτές 
που αποκτήθηκαν 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). 
 
4.25 Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο σκοπό να 
αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανομή των πόρων. Η Διοίκηση, η οποία καθορίζει 
τους τομείς επιχειρηματικής δράσης βασιζόμενη στην εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει 
τις δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς:  
 Διαγνωστικά 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 υπηρεσίες, πλην ιατρικών. 

 
Το Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το μέγεθος του E.B.I.T.D.A. ως τα κέρδη προ φόρων της 
χρήσεως 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 κ.λπ.) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο "επενδύσεις 
κεφαλαίου" νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες 
κ.λπ.), ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το 
κονδύλι περιλαμβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους 
δανειακών κεφαλαίων, 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 Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται με τρόπο 
συνεπή με την μέθοδο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
4.26 Ανακατατάξεις κονδυλίων 
Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία για λόγους συγκρισιμότητας προχώρησε σε ορισμένες 
ανακατατάξεις κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης. Συγκεκριμένα προχώρησε στην 
ανακατάταξη της αναπόσβεστης αξίας κατά την 31/12/2016 των ακινήτων που εντός της 
χρήσεως πληρούσαν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους ως επενδυτικά ακίνητα. Ως 
αποτέλεσμα αυτών, το κονδύλι της κατάστασης οικονομικής Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
εμφανίζεται μειωμένο κατά το ποσό των € 24.483 με ισόποση αύξηση του κονδυλίου 
Ακινήτα για επένδυση. 
 
5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις, 
καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων 
σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα 
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κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση 
θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και την 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες 
κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος 
στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις 
και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως 
επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 
 
Πρόβλεψεις για την πιθανή επιβάρυνση clawback & rebate 
Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με τις 
μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τον αυτόματο 
μηχανισμό επιστροφών (clawback) και το κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής (rebate) με 
αναδρομική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια έως την 31/12/2021, προβαίνει στο πλαίσιο 
τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας σε εκτιμήσεις για την πιθανή επίδραση στις 
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι 
για τον προσδιορισμό της επίδρασης του clawback και rebate δεν έχουν οριστικοποιηθεί και 
γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ, οι υποθέσεις στις οποίες έχουν βασιστεί οι υπολογισμό της 
Διοίκησης υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ως εκ τούτου ενδέχεται να 
παρουσιαστούν αποκλίσεις κατά την οριστικοποίηση. 
 
Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας 
Η Εταιρεία διενεργεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. έλεγχο απομείωσης 
του ποσού της υπεραξίας που έχει προκύψει κατά την εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών των 
οποίων έχει αποκτήσει τον έλεγχο ή την ουσιώδη επιρροή τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 
συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της μπορεί 
να έχει απομειωθεί. 
Μέρος της διαδικασίας προσδιορισμού του ανακτήσιμου ποσού εκάστης επενδύσεως 
αποτελεί ο υπολογισμός της αξίας χρήσης (value in use) των μονάδων δημιουργίας 
ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η σχετική υπεραξία. Ο υπολογισμός της αξίας 
χρήσης (value in use) απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων των προβλεπόμενων (μελλοντικών) 
ταμειακών ροών κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, την επιλογή του κατάλληλου 
συντελεστή προεξόφλησης καθώς και των λοιπών παραδοχών προκειμένου να 
προσδιορισθεί η παρούσα αξία των ταμειακών ροών.  
 
Έλεγχοι απομείωσης διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού 
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων 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 αποδείξεις απομείωσης, η Εταιρεία 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 από-αναγνωριστεί. Για τον 
υπολογισμό της εύλογης αξίας η Εταιρεία χρησιμοποιεί αφενός για τα εισηγμένα σε 
οργανωμένη αγορά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία την χρηματιστηριακή τιμή και 
αφετέρου για τα μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά διάφορες τεχνικές αποτίμησης. 
 
Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών όταν υπάρχουν δεδομένα ή 
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά 
ένα μέρος δεν είναι πιθανή χωρίς ωστόσο να παραιτείται από την οποιαδήποτε διεκδίκηση 
επ' αυτών. Η Διοίκηση προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της 
σχηματισμένης προβλέψεως απομείωσης απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της 
πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν 
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 
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διαχειρίζεται καθώς και την αρνητική οικονομική κατάσταση και ακολουθώντας μια συνετή 
πολιτική.  
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με 
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον 
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους 
που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να 
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 Διοίκηση 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. Σε περίπτωση 
αναθεώρησης της ωφέλιμης ζωής, αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες απόσβεσης τόσο για την 
τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές περιόδους.  
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Η Εταιρεία εμπλέκονται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση 
επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί 
τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη 
ζημιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη 
ζημιά. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια και κρίνεται αναγκαίο από τη Διοίκηση 
γίνεται γνωστοποίηση ενδεχόμενης υποχρέωσης στις σημειώσεις. 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 Διοίκησης. 
Ανάμεσα στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση για την λήψη 
αποφάσεων είναι η φύση της διαφοράς ή αξίωσης, το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς, η 
νομική διαδικασία που ακολουθείται, η πορεία των υποθέσεων (λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη τους μετά την ημερομηνία της κλειόμενης περιόδου και πριν την ημερομηνία 
έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων), οι γνώμες ή οι απόψεις των νομικών συμβούλων, 
καθώς και η εμπειρία της Διοίκησης σε παρόμοιες περιπτώσεις. 
 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η 
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση 
του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση 
προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 
 
Εκτίμηση της εύλογης αξίας 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 η Εταιρεία 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 Διοίκησης 
για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας είναι αυτές που σχετίζονται με την είσπραξη 
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συμβατικών ενοικίων, προσδοκώμενα μελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι, 
υποχρεώσεις συντήρησης, μελλοντικό κόστος ανάπτυξης 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. 
 
6. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο 
κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κ.λπ.), ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των 
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση 
της Εταιρείας και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες 
της Εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, 
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

6.1 Κίνδυνος αγοράς 

6.1.1 Κίνδυνος αγοράς & Περιορισμοί ρευστότητας 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αυτής έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, μέσω της 
διασποράς των μονάδων υγείας που τον απαρτίζουν, ενώ αποτελεί και τον μοναδικό πάροχο 
που δραστηροποιείται σε όλους τους κλάδους των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας 
(κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) παρέχοντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. 
 
Ο κλάδος δραστηριοποίησης της Εταιρείας παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες κατά 
κύριο λόγο ως αποτέλεσμα της ρυθμιστικής θέσης που κατείχαν οι δημόσιες δομές στην 
παροχή υγείας. Τα σημαντικά ωστόσο προβλήματα στην λειτουργία αυτών, ειδικά κατά τα 
τελευτάια έτη της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την αδυναμία κάλυψης 
της ζήτησης και την χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προκάλεσαν την τάση 
μετατόπισης της ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα και δημιούργησαν τις συνθήκες για 
ανάπτυξη των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 
 
Τα βασικά στοιχεία ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας αφορούν κυρίως 
στην παροχή σύγχρονου εξοπλισμού, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με το 
κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, στην ταχύτητα ανταπόκρισης και στη δυνατότητα 
επέκτασης των εγκαταστάσεων τους. Ενδεικτικό του έντονου ανταγωνισμού άλλωστε είναι 
και το γεγονός ότι παρά τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που έχει αντιμετωπίσει 
συνολικά ο κλάδος, οι κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με 
στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ισχυρό 
πεδίο ανταγωνισμού επίσης είναι και η επέκταση των συνεργασιών με ασφαλιστικές 
εταιρείες, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. 
 
Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό 
με την οικονομική ύφεση και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ιδιωτών, 
δημιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους με αποτέλεσμα οι μικρές 
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κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα να βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικά προβλήματα 
ρευστότητας. Καθοριστικό πλέον παράγοντα ομαλής λειτουργίας και βελτίωσης της 
ρευστότητας αποτελεί η μείωση της εξάρτησης των συνολικών εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ σε 
συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση μείωσης του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 

6.1.2 Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών ακινήτων λόγω των σημαντικών επενδύσεων της σε 
ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στις 
κατηγορίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική 
έκθεση περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας 
της αφορά ακίνητα ειδικού σκοπού και δεσμευτικής χρήσης, στα οποία στεγάζονται οι κλινικές 
και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκμεταλλεύεται η Εταιρεία 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 η Εταιρεία, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της 
ακίνητης περιουσίας της, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούμενη στρατηγική της 
Διοικήσεως αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει με τη πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόμιση 
βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους κυρίως μέσω της μισθώσεως των σχετικών ακινήτων 
σε επιλεγμένους μισθωτές.  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων της σε οντότητες, 
οι οποίες περιλαμβάνονται στην 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 Διοίκηση 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 31/12/2018 στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. (12.215.732 μετοχές συνολικής εύλογης αξίας € 14.720) 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 € 147. 
 

6.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι αλλαγές στα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το καθαρό εισόδημα της 
Εταιρείας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της. Ο τραπεζικός 
δανεισμός αποτέλεσε την βασική πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων της Εταιρείας. Ο 
δανεισμός της είναι σε μεγάλο βαθμό με κυμαινόμενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται 
άμεσα από το ύψος και τις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που την εκθέτει σε κίνδυνο 
ταμειακών ροών. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών της αναγκών. 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  74 

Κατά την 31/12/2018, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % 
υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων 
αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου και η καθαρή θέση θα εμφανίζονταν 
μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € 1.333 περίπου, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές 
υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των οποίων παρακολουθείται. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος 
υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο οποίος κίνδυνος μπορεί να προκύψει 
από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων 
πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο που θα εκτίθεται σε κάθε 
μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η 
Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
 
Οι κύριες πηγές εσόδων της Εταιρείας αποτελούνται από ασφαλιστικά ταμεία, τους ιδιώτες 
πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση των 
απαιτήσεων της, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούν 
απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες θεωρείται σχετικά αυξημένος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των επαναλαμβανόμενων 
περικοπών επί των συνολικών εσόδων τόσο των προηγούμενων χρήσεων όσο και της 
τρέχουσας (rebate και clawback). 
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία της 
προ ΕΟΠΥΥ περιόδου, αναμένεται βάσει των νομοθετικών δεσμεύσεων η αποπληρωμή τους 
στο επόμενο χρονικό διάστημα. Για τις απαιτήσεις αυτές, καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΟΠΥΥ 
και η υποχρέωση αποπληρωμής τους έχει περιληφθεί στο πλαίσιο συμφωνία της Χώρας με 
τους πιστωτές της. Η Εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά προκειμένου να κατοχυρώσει τις 
απαιτήσεις αυτές και να αποφύγει ενδεχόμενο παραγραφής τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ καθώς 
φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  
 
Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται μέσω της 
ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και της λήψης επαρκών 
εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεων της, λαμβάνει επαρκείς 
εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να 
αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Προς την κατεύθυνση αυτή η 
Εταιρεία εφάρμοσε πολιτικές προείσπραξης στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς και 
αύξησε σημαντικά τις εισπράξεις μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω 
ενέργειες βελτίωσαν σημαντικά την εισπραξιμότητα και εκτιμούμε ότι θα βελτιωθούν ακόμα 
περισσότερο κατά τα επόμενα έτη μετά και την ψήφιση διατάξεων που ευνοούν την 
εξόφληση υποχρεώσεων με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
Επιπλέον, η Διοίκηση με στόχο την υποκατάσταση της μείωσης του αριθμού των 
νοσηλευόμενων ασθενών λόγω της κρίσης καθώς και την διαχείριση των επιπτώσεων των 
μονομερών αποφάσεων για clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ, είχε προβεί στην σύναψη 
συμφωνιών για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
ιατρικού τουρισμού. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  75 

των εν λόγω συμβάσεων θεωρείται αυξημένος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των πολιτικών 
εξελίξεων στις περιοχές προέλευσης των ασθενών. Η Διοίκηση, στο πλαίσιο τήρησης της 
αρχής της συντηρητικότητας, έχει διενεργήσει αυξημένες σωρευτικές προβλέψεις απομείωσεις 
των εν λόγω απαιτήσεων. 
 

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 
ταμειακών διαθεσίμων καθώς και εγκεκριμένων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. 
Σκοπός της Εταιρείας στη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου είναι η ύπαρξη επαρκούς 
ρευστότητας με σκοπό την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων 
κεφαλαίων κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της λειτουργίας 
του στο μέλλον.  
 
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε 
καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο τριάντα ημερών. Οι 
μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους έξι μήνες και το επόμενο έτος 
προσδιορίζονται τριμηνιαία. 
 
Η Διοίκηση στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της Εταιρείας έχει ήδη δρομολογήσει και 
θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 5. 
 
Στους επόμενους πίνακες παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του 
Ομίλου, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. 
  

Κατά την 31/12/2018 Σημ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 417.130  205  495  466 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 121.993  0  0  0 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33 0  1.113  0  0 

         

Κατά την 31/12/2017 Σημ. Έτος 1  Έτος 2  Έτη 3 - 5  Πάνω από 
5 έτη 

Δάνεια 30 405.399  2.362  11.745  785 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 128.281  0  0  0 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33 0  1.810  0  0 
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6.4 Διαχείριση κεφαλαίου 

Η εξέλιξη της κεφαλαιακή διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή μόχλευσης που 
αφορά την σχέση του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value). 
 
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το ύψος των συνολικών 
επενδύσεων του Ομίλου. Το καθαρό χρέος είναι ο συνολικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον 
τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται ως το σύνολο 
των επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Σημείωση 
Κατά την 

31/12/2018 
 Κατά την 

31/12/2017 

Σύνολο Δανείων 30 418.296  420.291 
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 27 (8.251)  (10.405) 

Καθαρό Χρέος  410.046  409.886 
Αποθέματα 26 2.208  2.003 
Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  22.955 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 6.610  6.552 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 21 0  0 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  4.529  3.285 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού 

22 19.617  11.662 

Σύνολο επενδύσεων  55.918  46.456 
Συντελεστής μόχλευσης (Loan to Value)  733,30%  882,30% 

 

6.5 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών 
όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου: 
  

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σημ. Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 19 155.074  263.244  155.074  263.244 

Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  22.955  22.955  22.955 

Διαθέσιμα προς πώληση χρ. στοιχεία ενεργητικού 22 19.617  11.662  19.617  11.662 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 6.610  6.552  6.610  6.552 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 26 40.635  53.897  40.635  53.897 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσεως 

 12  39  12  39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27 8.251  10.405  8.251  10.405 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμα δάνεια 30 1.166  14.892  1.166  14.892 

Βράχυπρόθεσμα δάνεια 30 417.130  405.399  417.130  405.399 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.113  1.810  1.113  1.810 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34 121.993  128.281  121.993  128.281 

Σύνολο  294.554  919.136  294.554  919.136 
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Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση 
της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία  
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές 
αγοράς ή υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία  
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε 
μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. Στον κάτωθι 
πίνακα απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 και την 31 Δεκεμβρίου 2017: 
 

 Σημείωση Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

 Ιεραρχία Εύλογης 
αξίας 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 19 155.074  263.244  Επίπεδο 2 

Ακίνητα για επένδυση 23 22.955  22.955  Επίπεδο 2 

Διαθέσιμα προς πώληση χρ. στοιχεία ενεργητικού 22 12.453  4.498  Επίπεδο 3 

Διαθέσιμα προς πώληση χρ. στοιχεία ενεργητικού 22 7.164  7.164  Επίπεδο 1 

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

 12  39  Επίπεδο 1 

Σύνολο  197.658  297.899   

 
7. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας  

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του 
Ομίλου και της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατά το ποσό των € 529.098 (2017: € 484.325) και € 442.300 (2017: € 394.269) 
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εκ του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
Ομίλου και της Εταιρείας ποσό € 417.130 (2017: € 405.399) και € 363.767 (2017: € 
344.109) αντίστοιχα αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις. 
 
Επίσης, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 όπως και 
κατά την 31/12/2017 είχαν καταστεί αρνητικά, με συνέπεια να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. 
 
Τέλος, υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 475.949 (2017: 
483.414) σε επίπεδο Ομίλου, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας να 
διαμορφώνονται σε € 437.785 (2017: 404.139), οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Προμηθευτές 25.918  28.862 
Γραμμάτια πληρωτέα 9.691  14.011 
Επιταγές πληρωτέες 1.365  2.066 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 26.744  28.920 
Πιστωτές διάφοροι 4.252  3.478 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 16.875  12.264 
Μισθοδοσία 4.927  5.165 
Δάνεια 386.177  388.649 

Σύνολο 475.949  483.414 
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Το υπόλοιπο που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
Προμηθευτές και Πιστωτές διάφορους αφορά κατά κύριο λόγω υποχρεώσεις για τις οποίες 
είτε έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή ασκηθεί αγωγές είτε συνεπεία της έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων έχουν ληφθεί ασφαλιστικά ή αναγκαστικά μέτρα. Η Διοίκηση 
επιδιώκει να συνάπτει και - όπου είναι εφικτό - συνάπτει συμφωνίες ρύθμισης και 
αποπληρωμής του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων της. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία που παρείχαν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι, εκτιμάται ότι η δικαστική έκβαση 
των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση 
και λειτουργία της Εταιρείας. 

 
Τα ανωτέρω γεγονότα είναι το αποτέλεσμα των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετώπισε 
ο κλάδος ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με την 
έντονη δημοσιονομική κρίση της Χώρας. Τα σημαντικότερα προβλήματα που ο κλάδος 
Ιδιωτικής Υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει είναι: 

1. Η μη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας από τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία της προ ΕΟΠΥΥ περιόδου, η αποπληρωμή των οποίων αναμένεται βάσει των 
νομοθετικών δεσμεύσεων εντός της τρέχουσας χρήσης καθώς καθολικός διάδοχος 
αυτών είναι ο ΕΟΠΥΥ και η υποχρέωση αποπληρωμής έχει περιληφθεί στο πλαίσιο 
συμφωνία της Χώρας με τους πιστωτές της,  

2. Η καταχρηστική και μονομερής επιβολή των περικοπών claw back και rebate που 
επιβλήθηκαν το 2013 και θα διαρκέσουν έως το 2021, 

3. Οι μεγάλες καθυστερήσεις αποπληρωμής τρεχουσών απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ 
καθώς και η καθυστέρηση στην υπογραφή νέας σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, 

4. Οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές αποζημίωσης προς τους παρόχους υγείας. 
Σημειώνεται ότι ενώ οι τιμές διαμορφώθηκαν και παρέμεναν αμετάβλητες από το 
1991, ο ΕΟΠΥΥ προέβη σε περαιτέρω μείωση αυτών, η οποία ανήλθε μεσοσταθμικά 
σε ποσοστό της τάξεως του 43,0 %, σε σημαντικό αριθμό (51) βασικών 
διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης. 

Η Εταιρεία για να μπορέσει να περιορίσει τις επιπτώσεις των ανωτέρω, έλαβε αποφάσεις και 
προέβη σε ενέργειες που στόχο είχαν την βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, την 
αύξηση της παραγωγικότητας και την διαχείριση της ρευστότητας. Σημειώνεται ότι οι 
αποφάσεις και οι ενέργειες που αναλαμβάνονταν ήταν προσαρμοσμένες πάντοτε στο 
δεδομένο ότι η Εταιρεία από το 2011 και έπειτα δεν είχε καμία πρόσβαση σε 
χρηματοοικονομικά και επενδυτικά κεφάλαια ενώ οι βασικοί της μέτοχοι αρνήθηκαν να την 
ενισχύσουν κεφαλαιακά. Οι δύο (2) βασικοί άξονες αποφάσεων και ενεργειών της Εταιρείας 
ήταν: (α) Ενέργειες για την Λειτουργική Ανάπτυξη και βελτίωση, και (β) Ενέργειες 
χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα: 
 

(α) Ενέργειες για την Λειτουργική Ανάπτυξη και βελτίωση: 

Η Εταιρεία αποφάσισε και ακολούθησε ένα πλάνο σημαντικής μείωσης του λειτουργικού της 
κόστους και παράλληλα έκανε ενέργειες για την βελτίωση της ταμειακής της ρευστότητας. 
Προς την κατεύθυνση αυτή έλαβε αποφάσεις: 

 

 Για μείωση του κόστους μισθοδοσίας, με σημαντική μείωση του απασχολούμενου 
προσωπικού και ταυτόχρονα με αντικαταστάσεις παλαιού προσωπικού με νέο. Οι εν 
λόγω αποφάσεις λαμβάνονταν πάντοτε με γνώμονα την μείωση του κόστους χωρίς 
αυτό να επηρεάζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Για μείωση του κόστους αναλωσίμων, υλικών και φαρμάκων, μέσω της 
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επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων με τους βασικότερους προμηθευτές και 
πιστωτές της και ενίοτε επιτυγχάνοντας ουσιαστικές μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα 
κατάφερε, παρά την περιορισμένη ρευστότητα με την οποία λειτουργούσε, να 
επιτύχει μειώσεις/περικοπές των ληξιπρόθεσμων σε αυτούς οφειλών. 

 Για μείωση λοιπών εξόδων, με την επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων αυμβάσεων 
μισθώσεως με παράλληλη μεταφορά δραστηριοτήτων της σε μισθωμένους χώρους 
με μικρότερο κόστος. 

 Για την αύξηση του ιδιωτικού εσόδου. Η Εταιρεία, βάσει των δεδομένων του 
ανταγωνισμού και της ευρύτερης αγοράς, προχώρησε σε στοχευμένες αυξήσεις του 
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου τόσο στις κλινικές όσο και στα διαγνωστικά κέντρα ενώ ανα 
κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υιοθετήθηκαν και επιμέρους μέτρα βελτίωσης του 
εσόδου (παροχή έναντι μικρού κόστους λοιπών μη διαγνωστικών υπηρεσιών, 
δημιουργία εταιρικής κάρτας υγείας και συνεργασίες με λοιπές κ.λπ.). 

 

(β) Ενέργειες χρηματοοικονομικής και επενδυτικής αναδιάρθρωσης: 

Η Εταιρεία βρίσκονταν σε επαφές και επικοινωνία με το σύνολο των συνεργαζόμενων 
τραπεζικών ιδρυμάτων με στόχο την αναχρηματοδότηση και ρύθμιση των δανειακών 
υποχρεώσεων, τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της, που παράλληλα θα 
συνέβαλε και θα οδηγούσε στην κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση. Οι ενέργειες αυτές είχαν 
ως αποτέλεσμα των σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών να 
ρυθμιστούν και να αποπληρώνονται εμπροθέσμως έως σήμερα, με ρυθμίσεις οι οποίες 
έγιναν αποδεκτές από τα πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν ολοκληρωμένων προτάσεων από την 
Διοίκηση της Εταιρείας. 

 
Για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας υπογράφτηκε τον Μάιο του 2015 σύμβαση 
ανοχής (standstill agreement) με το σύνολο των πιστωτών της και διενεργήθηκε άμεσα 
Ανεξάρτητος Επιχειρηματικός Έλεγχος (IBR), διαχειριστικός και νομικός έλεγχος (finance 
and legal due diligence) από διεθνώς αναγνωρισμένους συμβούλους (McKinsey και EY) που 
επιλέχθηκαν από τους πιστωτές της Εταιρείας και το κόστος καλύφθηκε από την Εταιρεία 
(με την χρήση δεσμευμένων υπέρ του κοινοπρακτικού εισπράξεων της Εταιρείας καθώς και 
με την λήψη χρηματοδότησης ύψους 110 χιλ. ευρώ από θυγατρική εταιρεία για την κάλυψη 
του αναλογούντος κόστους της Eurobank). 
 
Στο τελικό report των συμβούλων υιοθετήθηκαν, ως ενέργειες ικανές για την λειτουργική 
αναδιάρθρωση, οι ενέργειες που η Εταιρεία περιέγραψε υπό σημείο (α) ανωτέρω 
προτείνοντας παράλληλα και λοιπές ενέργειες και δράσεις τις οποίες οι Εταιρεία υιοθέτησε 
και προσπάθησε να υλοποιήσει. 
 
Οι ανωτέρω συζητήσεις και επαφές ωστόσο δεν οδήγησαν σε τελική συμφωνία για την 
κεφαλαιακή και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, με αποτέλεσμα εντός της 
κλειόμενης χρήσεως αυτές να αναθέσουν στο τραπεζικό ίδρυμα Deutche Bank την 
διερεύνηση ενδιαφέροντος για την μεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενημερώθηκε επισήμως στις 13/02/2018 
ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Alpha Bank και EFG Eurobank μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II 
(Greece) η οποία αποτελεί πλέον τον καθολικό διάδοχο των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εμπράγματων και λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί 
μετοχών και απαιτήσεων). 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε συνδυασμό με την υπαγωγή της πλειοψηφούσας μετόχου 
ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης, την 
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14/05/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της, κατόπιν αιτήματος της 25/04/2019 μετόχων μειοψηφίας, με θέμα την 
Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου. 
 
Σημειώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την πλειοψηφία 
των μετόχων της Εταιρείας και απαρτίζεται από μέλη τα οποία επιλέχθηκαν από τους 
βασικούς πιστωτές της Εταιρείας οι οποίοι παράλληλα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου επί των 
μετοχών της Εταιρείας. 
 
Στόχος της νέας Διοίκησης είναι, σε συνεργασία με τους βασικούς πιστωτές της, η Εταιρεία 
να ολοκληρώσει επιτυχώς την κεφαλαιακή και χρηματοοικονομική της αναδιάρθρωση και 
με την υλοποίηση ενός στοχευμένου επενδυτικού πλάνου να ανακάμψει λειτουργικά. Προς 
την κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες από την ημερομηνία 
συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάληψης των καθηκόντων του έως 
και σήμερα, τόσο για την βελτίωση των οργανωτικών δομών και διαδικασιών της Εταιρείας 
όσο και προς την κατεύθυνση επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών αναδιάρθρωσης 
με την συναίνεση και συμμετοχή των βασικών πιστωτών της Εταιρείας. 
 
Με πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης της Εταιρείας, οι βασικοί πιστωτές της Εταιρείας 
συναίνεσαν στην σύναψη νέας σύμβασης ανοχής (standstill agreement), με την οποία 
συμφωνήθηκε το πλαίσιο επί του οποίου θα οικοδομηθεί η εξυγίανση της Εταιρείας και 
προσδιορίσθηκαν οι ενέργειες που άμεσα θα λάμβαναν χώρα προς το σκοπό της 
λειτουργικής της αναδιοργάνωσης αλλά και της κεφαλαιακής της ενίσχυσης. 
 
Μεταξύ αλλων, τα μέρη συμφώνησαν σε αναστολή της λήψης νέων καταδιωκτικών 
μέτρων από πλευράς δανειστών, στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσης και 
αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και στην επιλογή και πρόσληψη συμβούλου που θα 
αναλάβει τη σύνταξη του, στην πρόσληψη έμπειρων στελεχών που θα συμπληρώσουν και 
θα πλαισιώσουν τα ήδη υπάρχοντα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και θα υλοποιήσουν 
το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, στην διεξαγωγή νέων ελέγχων κ.λπ.. 
Πρωτίστως όμως, η σύναψη του Standstill Agreement αντανακλά την πρόθεση και 
δέσμευση των μερών για άμεση και επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης 
της Εταιρείας.  
 
Παράλληλα, το επενδυτικό κεφάλαιο (fund) Farallon Capital Management, το οποίο φέρει 
την ιδιότητα του μετόχου - μέσω των εταιρειών Healthcare Investors (Greece) και 
Healthcare Investors IIΙ (Greece) – αλλά και κατόχου του μεγαλύτερου μέρους του 
τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, δηλώνοντας την στήριξη του στις προσπάθειες 
αναδιάρθρωσης της Διοίκησης χορήγησε στην Εταιρεία βραχυπρόθεσμη ενδιάμεση 
χρηματοδότηση αρχικά μεν μέχρι το ποσό των € 2,0 εκ. εν συνεχεία δε μέχρι του ποσού 
των € 10,0 εκ. με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση της οφειλόμενης μισθοδοσίας, την 
εμπρόθεσμη καταβολή της τρέχουσας μισθοδοσίας και την χρηματοδότηση των απολύτως 
αναγκαίων κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX). 
 
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω μέτρων η Διοίκηση της Εταιρείας σε συνεργασία με τους 
πιστωτές της κατέθεσε εντός της χρήσεως 2019 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ 
άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 η οποία έγινε δεκτή έως και την εξ’ αναβολής 
ημερομηνία εκδίκασης στις 03.03.2020.  
 
Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση 
εξυγιάνσης κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05.03.2020. Η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναμένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. χωρίς καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας. Η διαδικασία εξυγίανσης 
και επίλυσης των εκκρεμοτήτων επισπεύστηκε χωρίς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
μέτρων, καθώς έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με τους πιστωτές της εταιρείας που 
εστιάζει πλέον στην άμεση ανάταξή της. 
 
Το σύνολο των ανωτέρω παράλληλα με την συνετή και αποτελεσματική διαχείριση της έστω 
και περιορισμένης υπάρχουσας λειτουργικής ρευστότητας της Εταιρείας, η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιμά ότι θα οδηγήσει στην επιτυχή κεφαλαιακή και χρηματοοικονομική 
αναδιάρθρωση της Εταιρείας εντός της χρήσης 2020. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς η 
Διοίκηση εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την 
εξάλειψη των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι συνημμένες  
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην 
περίπτωση που η Εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη 
συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω ενεργειών 
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
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8. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων 

Η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας είναι 
αυτή που λαμβάνει γνώση η Διοίκηση, προκειμένου να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους 
και να εκτιμά την απόδοση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. 
 
Η Διοίκηση, η οποία καθορίζει τους τομείς επιχειρηματικής δράσης βασιζόμενη στην 
εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς: 
 Διαγνωστικά 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 υπηρεσίες, πλην ιατρικών. 

 
Η αξιολόγηση κάθε τομέα πραγματοποιείται με βάση τις πωλήσεις, τα λειτουργικά 
αποτελέσματα και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων. 
 
9. Ποσά επιστροφών rebate & clawback 

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, 
τα εξής: 
 
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών 
εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, 
νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αναζητείται εκ μέρους του 
ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, 
υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγγραφη ατομική 
ειδοποίηση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου 
παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει 
αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον 
ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού 
εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που 
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβαλλόμενο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος 
λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόμενων για τον αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν 
αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο 
είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα. 
 
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, 
υπολογίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, 
που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν 
επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού. 
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β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις 
και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως έκπτωση 
(rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και 
αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη 
ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14.6.2018) ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α  ́ 41), της κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β ́ 1803), υπουργικής απόφασης 
και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη 
εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε 
προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-
2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των 
ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 
2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής 
φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον 
ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση. 
 
Mε την υπουργική απόφαση Γ3γ/37400/19.05.2017 (ΦΕΚ 1752/Β’/22.05.2017) 
καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προι ̈όντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, 
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017. Σύμφωνα με τις κατηγορίες παρεχόμενης 
υπηρεσίας το ετήσιο όριο δαπάνης για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών 
διαμορφώνεται σε 265 εκ. Ευρώ, ενώ το ετήσιο όριο δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων 
και πράξεων διαμορφώνεται σε 350 εκ. Ευρώ. 
 
Με την απόφαση Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π./51816 (ΦΕΚ 2638/28.07.2017) του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας γνωστοποιήθηκε ότι οι υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ. 96176/4-11-2014 (Β  ́3040) 
και Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β ́ 2036) υπουργικές αποφάσεις για τον υπολογισμό του claw-
back 2014 παύουν να ισχύουν. Τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw-back) του έτους 2014 
για την κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας «Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών 
Κλινικών» υπολογίζονται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 
και ειδικότερα ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε 
κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει 
στον ΕΟΠΥΥ, έναντι των παρεχόμενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών 
υγείας στους ασφαλισμένους του. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς 
μεταξύ της πρου ̈πολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης, μετά την αφαίρεση τυχόν 
εκπτώσεων (rebates) και μη αποδεκτών δαπανών. 
 
Επιπλέον με την απόφαση Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π./58976/2017 (ΦΕΚ Β’ 2746/04.08.2017) του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, κατηγοριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες 
υπόκεινται σε έκπτωση (rebate) ενώ καθορίστηκαν αντίστοιχα και τα ποσοστά, τα οποία 
διαμορφώνονται κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος της υποβαλλόμενης μηνιαίας δαπάνης. Η 
εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από την 01/08/2017. 
 
Ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον Όμιλο τα ποσά 
του rebate και claw-back, που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
και 2018 συνολικού ύψους € 220 εκ. περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Η Εταιρεία, προχώρησε σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
κατά των πράξεων έκδοσης του ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της από 07/03/2017 νέας πράξης έκδοσης του ΕΟΠΥΥ 
αναφορικά με τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw-back) και ποσά έκπτωσης (rebate) που 
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2ο εξάμηνο του 2016 καθώς επίσης και τη 
χρήση 2017. Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής, με εξαίρεση τις χρήσεις 2013, 2016 και 2017, 
είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-back, που 
αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών, λόγω μη γνωστοποίησης, από πλευράς 
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραμέτρων (κλάδου και μονάδων ξεχωριστά) που μπορούν αξιόπιστα 
να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισμό των αντίστοιχων περικοπών. 
 
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back για τις χρήσεις 2014 
και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν οι συνολικές υποβολές των εν λόγω χρήσεων 
και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εκτιμά ότι με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν ήδη επιβαρυνθεί με 
επαρκή ποσά καθόλη την περίοδο εφαρμογής του claw-back και του rebate και δεν 
αναμένεται περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση αυτών. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως 2014 κοινοποιήθηκαν από τις συμβαλλόμενες Ιδιωτικές 
Ελεγκτικές Εταιρείες στις κλινικές της Εταιρείας και του Ομίλου τα αποτελέσματα του 
διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για την 
περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. Με βάση τα κοινοποιηθέντα πορίσματα οι μη αποδεκτές 
δαπάνες ανέρχονται σε επίπεδο Εταιρείας σε € 3.868 και σε επίπεδο Ομίλου σε € 4.620. Οι 
συμβαλλόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές προχώρησαν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε 
υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρημάτων, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιφύλαξη 
περί της νομιμότητας της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ υπ’ αρίθμ. 593 
σχετικά με τις διευκρινήσεις και οδηγίες για την αναδρομική εφαρμογή των ΚΕΝ, σύμφωνα 
με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Για τον ανωτέρω λόγο, ήτοι την 
αναδρομικότητα, οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ. 
 
Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και αφορούσε σε 
διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των ΚΕΝ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό 
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), με αναδρομική ισχύ από ενάρξεως του 2013. Με δεδομένο ότι ο 
έλεγχος των υποβολών του έτους 2013 βασίστηκε στην ως άνω απόφαση, οι 
συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές έχουν προσφύγει στο ΣτΕ λόγω της 
αναδρομικότητας εφαρμογής των ΚΕΝ για τη συγκεκριμένη χρήση αλλά και με σκοπό την 
ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης καθώς εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο (ήτοι από 
το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ).  
 
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες της Εταιρείας, με βάση τα κοινοποιούμενα από 
τον ΕΟΠΥΥ ενημερωτικά, για claw-back και rebate, σημειώματα, παρά τη μη ολοκλήρωση 
των ελέγχων για τις χρήσεις 2014 και 2015, προχώρησαν, αποκλειστικά και μόνο για λόγους 
φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 
1113/2.6.2015, στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων επιστροφών για τις περιόδους 
1/1/2013-31/12/2018. Από ενάρξεως της χρήσης 2016, οι εκπτώσεις (rebates) του άρθρου 
100 του Ν. 4172/2013, ενσωματώνονται στις μηνιαίες υποβεβλημένες τιμολογήσεις των 
εταιρειών του Ομίλου προς τον Οργανισμό. 
 
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), (ΦΕΚ Α 184 31-12-2015) αποφασίσθηκε 
ότι η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των 
ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυι ̈ατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του 
ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, να παραταθεί έως τις 
30/06/2016. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 52 του υπ αριθ. 4410/2016 Νόμου (αρ. 
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ΦΕΚ 141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και 
όλων των παρόχων υγείας μέχρι την ολοκλήρωση των νέων συμβάσεων. 
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ’ αρ. 4368/2016 Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των 
παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 01/01/2016 και 
υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η 
οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών 
ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο 
ΕΟΠΥΥ δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του 
ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που 
αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από την εφαρμογή του παρόντος 
εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 
παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α ́167). Κατά συνέπεια οι υποβληθείσες δαπάνες των κλινικών 
του Ομίλου για τη χρήση 2016 & 2017 έχουν ελεγχθεί από τους αρμόδιους φορείς του 
ΕΟΠΥΥ και οι όποιες περικοπές προέκυψαν (ήτοι rebate, μη αποδεκτές δαπάνες και claw-
back) θεωρούνται οριστικές. 
 
Τον Οκτώβριο 2016, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι 
για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες γεννήθηκαν πριν και 
μετά τη λειτουργία του, προς τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, με βάση 
τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, προσδιορίστηκαν περαιτέρω εκπτώσεις 
προκειμένου ο Οργανισμός να προβεί, εντός του 2017, στην ολοσχερή εξόφληση των 
οφειλών του, που γεννήθηκαν έως και τη χρήση 2015 (συμπεριλαμβανομένων των οφειλών 
πριν το 2012). Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι 
των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων τους.  
 
Επιπλέον με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με αριθμό 1874/2017 
ακυρώνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012 από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ για μείωση τιμών σε επιλεγμένες διαγνωστικές εξετάσεις. 
Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται πως οι αποφάσεις εκδόθηκαν από αναρμόδια 
αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ) καθώς δεν υφίσταται διάταξη νόμου που να παρέχει 
τέτοια αρμοδιότητα. 
 
Με την απόφαση 194/448/08-02-2018 του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποφασίσθηκε ομόφωνα η 
έγκριση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τον υπολογισμό του clawback 2017, για 
τις περιπτώσεις των παρόχων όπου η υποβαλλόμενη δαπάνη τους, περιλαμβάνει εντός αυτής 
προκληθείσα δαπάνη περισσότερων από μίας υποκατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας 
υγείας. Συγκεκριμένα για αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά rebate και περικοπής κάθε 
παρόχου, όπως έχουν προσδιοριστεί βάση της Υ.Α. Γ3γ/Γ.Π.58976 και της Κ.Υ.Α. 
Β2β/οικ.38642 αντίστοιχα, επιμερίζονται σε κάθε υποκατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας 
υγείας της Γ3γ/37400 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (αρ. ΦΕΚ 26/15-01-2018), με βάση 
την ποσοστιαία αναλογία δαπάνης της υποκατηγορίας επί της αρχικά υποβαλλόμενης 
δαπάνης κάθε παρόχου. 
 
Την 1η Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
4898/Β/01.11.2018) η απόφαση του υπουργείου Υγείας με την οποία επέρχεται 
τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β ́ 
2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» για τον νέο Ενιαίο 
Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Με τον αναφερόμενο Κανονισμό επανακαθορίζονται 
οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους 
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και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης 
της σχετικής δαπάνης. Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίσθηκε η 1η Νοεμβρίου 2018. Την 
9η Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. ΦΕΚ 43) ο Νόμος 
4600/2019 "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις". 
 

10. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 12.187  17.309 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 27.369  38.092 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.307  16.497 
Επεξεργασίες από τρίτους 1.781  2.844 
Έξοδα ενοικίων 1.914  2.455 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 1.860  2.828 
Λοιπές παροχές τρίτων 4.148  6.103 
Έξοδα από φόρους και τέλη 1.469  2.288 
Έξοδα μεταφορών 232  421 
Έξοδα ταξειδίων 117  150 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 64  91 
Λοιπά έξοδα 1.926  2.214 
Έξοδα αποσβέσεων 8.304  11.478 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 718  413 

Υπόλοιπο 76.024  103.180 
 

11. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις 34  18 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 687  584 
Έσοδα από εκμίσθωση παγίων 517  914 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 51  507 
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων 183  216 
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 98  189 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων -2.774  539 
Έσοδα από προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 0  175 
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 2.342  3.856 
Λοιπά έσοδα 150  1.954 
Κέρδος επανεκτίμησης παγίων  948  3.863 
Έσοδα από προμήθειες - μεσιτείες 300  526 

Υπόλοιπο 2.537  13.343 

 
 
 
 
 
 
 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  87 

12. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.915  10.696 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.338  2.277 
Επεξεργασίες από τρίτους 113  165 
Έξοδα ενοικίων 181  588 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 115  180 
Λοιπές παροχές τρίτων 246  580 
Έξοδα από φόρους και τέλη 335  1.763 
Έξοδα μεταφορών 65  104 
Έξοδα ταξειδίων 40  135 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 61  135 
Λοιπά έξοδα 56  767 
Έξοδα αποσβέσεων 1.287  1.682 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 83  110 

Υπόλοιπο 10.836  19.183 

 
 
13. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.179  1.041 
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 53  64 
Έξοδα ενοικίων 85  92 
Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 84  101 
Λοιπές παροχές τρίτων 114  92 
Έξοδα από φόρους και τέλη 147  38 
Έξοδα μεταφορών 23  47 
Έξοδα ταξειδίων 21  17 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 122  185 
Λοιπά έξοδα 146  128 
Έξοδα αποσβέσεων 118  161 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 0  9 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 20.151  4.900 

Υπόλοιπο 22.244  6.875 
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14. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις 662  1.251 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές 7.001  434 
Ζημιά απομείωσης Παγίων υπό εκτέλεση 0  1.401 
Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων -23  235 
Τόκοι υπερημέριας εμπορικών υποχρεώσεων 63  670 
Εκπτώσεις επί απαιτήσεων παλαιών ασφαλιστικών ταμείων -2.399  1.402 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων 836  519 
Προβλέψεις επίδικων υποθέσεων 0  200 
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 628  982 
Ζημιά απομείωσης (αποτίμησης) αξίας ακινήτων 8  8.839 

Υπόλοιπο 6.776  15.933 

 
15. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018   

Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 21.659  26.808 
Τόκοι πραγματικού επιτοκίου 0  28 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 347  348 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 22.006  27.184 

    

Μείον:    

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3  5 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3  5 

    

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (22.004)  (27.179) 

 
16. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018   

Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Έσοδα συμμετοχών 218  200 
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 221  716 
Σύνολο εσόδων επενδύσεων 439  916 

    

Μείον:    

Ζημιές από πώληση επενδύσεων 0  822 
Ζημιά από πρόβλεψη αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων 0  6.145 

Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 24.422  0 

Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση 0  1.143 

Ζημιές από απομείωση υπεραξίας 0  0 

Σύνολο εξόδων επενδύσεων 24.422  8.110 
    

Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (23.984)  (7.194) 
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17 Φόροι εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018   

Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 69  1.477 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίστηκαν  9  80 
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 123  169 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 1.302  8.480 
Αναβαλλόμενος φόρος 988  (1.436) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2.490  8.769 

    

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

  Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

    

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων (82.294)  (43.972) 
     

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2018: 29 %, 2017: 29 %) (23.865)  (12.752) 

Φόρος επί των ζημιών περιόδου που δεν αναγνωρίζεται 19.353  4.670 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις 9  80 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 123  169 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 1.302  8.480 

Έσοδα/(Έξοδα) τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος 5.568  8.122 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2.490  8.769 

 
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 εκπίπτουν, 
για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της 
λογιστικής αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities).  
 
Εντός των χρήσεων 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 με την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαμβάνονται 
συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι 
ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά την χρήση 
βεβαίωσης αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017. 
Για το σύνολο των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις με 
αποτέλεσμα να εκτιμά ότι δεν θα προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας κατά την χρήση ολοκλήρωσης και κοινοποιήσεως των Εκθέσεων.  
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήμερα.  
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18. 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: 
 

 Περίοδος 1/1-
31/12/2018 

  Περίοδος 1/1-
31/12/2017 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της 
Εταιρείας (83.630)  (50.286) 

    

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 21.820.410  21.820.410 
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 716.649  716.649 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 21.103.761  21.103.761 
    

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (3,9628)  (2,3828) 

 
19. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 
Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 
ακινητοποιήσεων) αύξησαν κατά € 8.304 χιλ. (2017: € 11.478 χιλ.) το κόστος πωλήσεων, 
κατά € 1.287 χιλ. (2017: € 1.682 χιλ.) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 118 χιλ. 
(2017: € 161 χιλ.) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. 
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις κατά 
την 31/12/2018 συνολικού ποσού € 317.564 (2017: € 317.564) προς εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 
Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην εγγραφή προσημειώσεων επί ακινήτων 
της Εταιρείας προς εξασφάλιση φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους € 8.930 
και σε αναγκαστική εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου για ασφαλιστικές της υποχεώσεις 
ποσού € 3.219. 

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 31/12/2017 51.833 193.070 151.371 1.840 27.312 4.243 429.669
Ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιμότητας 0 0 0 0 0 0 0
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017 51.833 193.070 151.371 1.840 27.312 4.243 429.669
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2018 18 228 2.155 25 204 25 2.654
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2018 0 (34) (375) (3) (71) 0 (483)
Ανακατατάξεις στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 0 0 0

Απόενσωμάτωση θυγατρικής (24.840) (70.087) (24.943) (293) (4.699) (2.134) (126.996)
Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες 0 0 0 0 0 0
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο κατά την 31/12/2018 27.011 123.177 128.208 1.569 22.746 2.134 304.844

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2017 0 17.779 123.655 1.506 23.484 0 166.425
Ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιμότητας 0 0 0 0 0 0
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017 0 17.779 123.655 1.506 23.484 0 166.425
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2018 0 2.554 5.171 32 326 0 8.083
Εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2018 0 (176) (219) (2) (51) 0 (449)
Ανακατατάξεις στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0
Απόενσωμάτωση θυγατρικής 0 (2.930) (18.013) (201) (3.145) 0 (24.288)
Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες 0 0 0 0 0 0
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο κατά την 31/12/2018 0 17.227 110.594 1.335 20.614 0 149.770

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2017 51.833 175.290 27.716 334 3.828 4.243 263.244
Κατά την 31/12/2018 27.011 105.950 17.614 234 2.132 2.134 155.074
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20. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Λογισμικά 
προγράμματα 

Άδειες 
εκμεταλλεύσεως 

& λοιπά 
δικαιώματα 

Μισθωτικά 
δικαιώματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως     

Κατά την 31/12/2017 6.833 3.401 70 10.304 
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/12/2018 146 0 0 146 
Απόενσωμάτωση θυγατρικής (885) (38) 0 (923) 
Σύνολο κατά την 31/12/2018 6.095 3.363 70 9.528 

     

Σωρευμένες αποσβέσεις     

Κατά την 31/12/2017 6.286 3.253 56 9.594 
Προσθήκες - εκποιήσεις περιόδου 1/1-31/12/2018 246 (38) 2 210 
Απόενσωμάτωση θυγατρικής (776) 0 0 (776) 
Σύνολο κατά την 31/12/2018 5.756 3.214 58 9.028 

     

Αναπόσβεστη αξία     

Κατά την 31/12/2017 548 148 14 711 
Κατά την 31/12/2018 339 149 12 500 
 
Οι άδειες εκμεταλλεύσεως αφορούν το σύνολο των δαπανών που έχει καταβάλλει η Εταιρεία 
προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια εκμετάλλευσης και λειτουργίας των διαγνωστικών 
κέντρων.  
 
21. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι κινήσεις των συμμετοχών της Εταιρείας σε θυγατρικές για την κλειόμενη χρήση 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2018 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 100,0% 12.216 0 (12.216) (0) 

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.  

Μαιευτική Κλινική 50,0% 7.108 0 0 7.108 

ΖΩΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αδρανής Εταιρεία 39,9% 6.313 0 0 6.313 

EUROMEDICA - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α 
.Ε. − ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αδρανής Εταιρεία 99,0% 1.828 0 0 1.828 

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 100,0% 3.721 0 (3.721) 0 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ» 

Ψυχιατρική 
Κλινική 43,6% 4.984 0 (2.945) 2.039 

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  

Κέντρο 
Αποκατάστασης 

41,6% 5.133 0 0 5.133 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

55,2% 4.695 0 0 4.695 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 

Γενική Κλινική 54,7% 3.186 0 (3.186) (0) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2018 
ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 

46,1% 2.996 0 0 2.996 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

60,0% 2.806 0 0 2.806 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

47,0% 1.217 0 (800) 417 

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

49,0% 1.470 0 0 1.470 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

37,4% 1.382 0 0 1.382 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 

60,0% (0) 0 0 (0) 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 79,6% 755 0 0 755 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA − 
ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 47,0% 330 0 0 330 

EUROMEDICA 
(ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 70,0% 649 0 0 649 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

44,4% 547 0 0 547 

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 

Αδρανής Εταιρεία 28,0% 543 0 0 543 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 49,0% 489 0 0 489 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
−ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 26,7% 453 0 0 453 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 100,0% 338 0 0 338 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

39,0% 294 0 0 294 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

49,0% 0 0 0 0 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 
Ι.Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

16,8% 245 0 0 245 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

39,0% 220 0 0 220 

EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
Ι.Α.Ε. 

Αδρανής Εταιρεία 99,0% 59 0 0 59 
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EUROMEDICA ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ  

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

51,0% 51 0 0 51 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2018 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA 
ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

47,0% 28 0 0 28 

EUROMEDICA – ΥΓΕΙΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 24,1% 13 0 0 13 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

13,4% 7 0 0 7 

ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΚΙΟΥΡΜΕΝΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εμπορική Εταιρεία 99,5% 0 0 0 0 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κέντρο 
Αποκατάστασης 99,7% 0 0 0 0 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διαγνωστικό 
Κέντρο 

31,2% 0 0 0 0 

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

Αδρανής Εταιρεία 64,0% 0 0 0 0 

EUROMEDICA ALBANIA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Αδρανής Εταιρεία 99,0% 0 0 0 0 

EUROMEDICA GULF A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Αδρανής Εταιρεία 99,0% 0 0 0 0 

   64.077 0 (22.868) 41.209 
 
Για τις μεταβολές των αξιών κτήσεως σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες παρατίθενται 
σχετικές πληροφορίες στη Σημ. 3.  
 
Κατά την 31/12/2018, η Εταιρεία διενήργησε έλεγχο απομείωσης της αξίας των συμμετοχών 
της σε θυγατρικές εταιρείες, βάσει του επιχειρηματικού πλάνου εκάστης εταιρείας. Το 
ανακτήσιμο ποσό εκάστης μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (θυγατρικής εταιρείας) 
προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισμού της αξίας χρήσης (value in use) αυτών. Η αξία χρήσης 
υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόμενων (μελλοντικών) ταμειακών ροών οι οποίες κάλυπταν 
πενταετή περίοδο και προσδιορίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσας συνθήκες 
αγοράς, τα ιστορικά οικονομικά δεδομένα ανά εταιρεία καθώς και παραδοχές σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα. 
 
Οι ταμειακές ροές εκάστης εταιρείας πέραν της πενταετούς περιόδου υπολογίστηκαν κατά 
προσέγγιση με τη βοήθεια των εκτιμώμενων ρυθμών ανάπτυξης. Το προ φόρων επιτόκιο με 
το οποίο οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν ανήλθε από 10,6 % - 16,0 % 
και οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν με 
ρυθμό ανάπτυξης 1,0 %, δηλαδή με τον εκτιμώμενο μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου 
υγείας στην Ελλάδα. 
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Οι βασικές υιοθετούμενες παραδοχές για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (value in use) 
έχουν ως κάτωθι: 
Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους: Η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν τα μικτά 
περιθώρια κέρδους είναι τα μικτά περιθώρια κέρδους κάθε θυγατρικής εταιρείας, βάσει της 
τελευταίας ιστορικής πενταετίας. 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 μεσοσταθμική απόδοση των κρατικών ομολόγων 
δεκαετούς διάρκειας εκδόσεως των χωρών - μελών της Ευρωζώνης, στην αρχή της 
προβλεπόμενης πενταετίας. 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης, η καθαρή ζημιά που αναγνωρίστηκε, ποσού € 
22.868, αφορά το ποσό της λογιστικής αξίας, το οποίο υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό των 
εν λόγω θυγατρικών εταιρειών και επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Τα δικαιώματα των μη ελέγχουσων συμμετοχών ανέρχονται σε € 1.835 (2017: € 41.420). 
 
 
22. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Οι σημαντικότερες κινήσεις που αφορούν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις του Ομίλου, 
έχουν ως κάτωθι:  
Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. εντός της κλειόμενης χρήσεως προχώρησε σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με κεφαλαιποποίηση αποθεματικών και την διανομή δωρεάν μετοχών στους 
υφιστάμενους μετόχους της. Από την εν λόγω απόφαση οι κατεχόμενες μετοχές της 
Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 12.215.732 χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής 
της επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνουμε ότι το σύνολο των 
κατεχόμενων μετοχών της Εταιρείας αποτελεί ενέχυρο για δανειακές της υποχρεώσεις ενώ 
η εύλογη αξία αυτής διαμορφώνεται βάσει της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής κατά την 
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 
 
23. Ακίνητα για επένδυση 

 
Στους κάτωθι πίνακες αποτυπώνονται τα ακίνητα για επένδυση κατά την 31/12/2018 και 
κατά την 31/12/2017 με τις χρήσεις αυτών. Συγκεκριμένα: 
 

Ακίνητο επί της οδού Χρήση Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Ν. Πλαστήρα 22, Δήμος Καλαμαριάς, Νομός Θεσσαλονίκης Αδράνεια 13.007  13.007 
Βασ. Γεωργίου 16Α, Δήμος Θεσσαλονίκης Αδράνεια 586  586 
Ν.Μάνου 16, Δήμος Θεσσαλονίκης Αδράνεια 3.616  3.616 
Αγροτεμάχιο Ορμύλια Χαλκιδικής Αδράνεια 43  43 
Οικόπεδο Πλαταιών 9, Βύρωνας Αττικής Αδράνεια 107  107 
Οικόπεδο στο Ν.Ηράκλειο Αττικής Αδράνεια 1.883  1.883 
27η Οδός Αμερικανικής Σχολής, Δήμος Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Μίσθωση 469  469 
Γιάνναρη 36 & Σουμελά, Πλατεία Bristol, Δήμος Κοζάνης Αδράνεια 850  850 
Ίριδος 4, Δήμος Π. Φαλήρου, Νομός Αττικής  Αδράνεια 257  257 
Ξενώνας LA MOARA, Δήμος Νυμφαίου, Ν. Φλώρινας Μίσθωση 826  826 
Αγροτεμάχιο στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Ν. Φλώρινας Αδράνεια 92  92 
Αγροτεμάχιο στη θέση ΛIΝΟΥΡΙΑ, Ν. Φλώρινας Αδράνεια 415  415 
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Διαμέρισμα, Δήμος Νυμφαίου, Ν. Φλώρινας Αδράνεια 100  100 
Ερμού 1 & Αθηνάς, Δήμος Ελευσίνας, Νομός Αττικής Μίσθωση 704  704 

Σύνολο  22.955  22.955 

 
 
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τη μέθοδο της εύλογης αξίας για την επιμέτρηση των επενδύσεων 
τους τόσο σε ιδιοχρησιμοποιούμενα όσο και σε επενδυτικά ακίνητα. Η εκτίμηση της εύλογης 
αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου προσδιορίστηκε βάσει α) της μεθόδου 
εισοδήματος (income method), β) της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
(discounted cash flow) και γ) η μέθοδος της υπολειμματικής αξίας (residual method) για 
τον υπολογισμό του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης. 
 
24. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις μισθώσεως ακινήτων, 
μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων. 
 
Επιπλέον, στο εν λόγω κονδύλι εμφανίζεται το ανεξόφλητο μέρος της εταιρείας ΘΗΣΕΥΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. προς την Εταιρεία, έναντι της 
απόκτησης από αυτήν εντός του 2011 των δύο (2) ιδιόκτητων ακίνητων. Η Εταιρεία, 
έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για αποπεράτωση του κέντρου 
αποθεραπείας της εν λόγω εταιρείας, αποδέχθηκε τη μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής 
της εν λόγω υποχρέωσης και ως εκ τούτου στην κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31/12/2018 να εμφανίζεται στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι βάσει της εν 
ισχύ συμφωνίας για την διευθέτηση του ανωτέρω ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, η 
αποπληρωμή θα γίνει είτε έως την ημερομηνία λήξης της δανειακής σύμβασης της ανωτέρω 
εταιρείας μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, που αποτελούν και συμβατική υποχρέωση 
της δανειακής σύμβασης, είτε μετά την αποπληρωμή της δανειακής υποχρεώσης της 
ανωτέρω εταιρείας εντόκως.  
 
25. Αποθέματα  

Τα αποθέματα του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018   

Κατά την 
31/12/2017 

Eμπορεύματα 0  100 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά 1.695  1.902 
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 512  1 

Σύνολο 2.208  2.003 

 
Η Διοίκηση κατ’ έτος επανεξετάζει την ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων και των 
πρώτων υλών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο διενεργεί πρόβλεψη απομείωσης.  
 
26. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018   

Κατά την 
31/12/2017 

Πελάτες (πριν από Rebate και Clawback) 239.946  217.384 
Μείον: Επίδραση εκτιμώμενου Rebate και Clawback (191.395)  (172.214) 

Πελάτες (μετά από Rebate και Clawback) 48.551  45.169 
Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3.143  3.538 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 57  85 



EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 

Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση 
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  96 

Επιταγές εισπρακτέες 344  348 
Επιταγές σε καθυστέρηση 219  219 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 0  0 

Βραχ. απαιτήσεις κατά λοιπού συμμετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις 

12.880  13.260 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 0  1 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 779  779 
Χρεώστες διάφοροι 19.013  28.531 
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 540  698 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 96  171 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.587  1.599 

 87.209  94.400 
Μείον: Προβλέψεις (69.130)  (40.503) 

Υπόλοιπο 18.079  53.897 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.  
 
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως και της κλειόμενης χρήσεως, 
προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων 
(πωλήσεων) προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, λόγω των αποφάσεων περί 
εφαρμογής clawback και rebate.  
 
Σημειώνεται ότι μέρος των ανωτέρω απαιτήσεων του Ομ από ασφαλιστικά ταμεία και 
εταιρείες, έχουν εκχωρηθεί προς εξασφάλιση και αποπληρωμή λοιπών εμπορικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας (υποχρεώσεις factoring, προμηθευτών, προσωπικού). 
 
27. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου καθώς και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

  Ταμείο 1.143  1.136 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.107  9.270 

Υπόλοιπο 8.251  10.405 

 
Σημαντικό μέρος των καταθέσεως όψεως και προθεσμίας της Εταιρείας ήταν δεσμευμένο 
προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της, ως αποτέλεσμα 
νομικών ενεργειών από πλευράς των συμβαλλόμενων τρίτων. 
 
28. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 17.456 και διαιρείται σε 21.820.410 
μετοχές, ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 0,80 εκάστης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά 
την 31/12/2018, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο από 2% εμφανίζονται στον κάτωθι 
πίνακα: 
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ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

31/12/2018 

AXON HOLDINGS S.A. 10.390.881  47,62% 

SONAK A.E.B.E. 2.358.883  10,81% 

HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC  1.773.868  8,13% 

HEALTHCARE INVESTORS (GREECE) III, LLC  2.050.000  9,39% 

Ι. ΤΖΙΝΗΣ ΣΠ. ΣΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ  600.000  2,75% 
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

453.080  2,08% 

ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 2%) 4.193.698  19,22% 

ΣΥΝΟΛΟ 21.820.410  100,00% 

 
Εντός της χρήσεως 2018 πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση του κατεχόμενου από την CQS 
CONVERTIBLE AND QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LTD ποσοστού συμμετοχής 
στην εταιρεία HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί 
θυγατρική εταιρεία του επενδυτικού κεφαλαίου Farallon Capital Management το οποίο μετά 
την εν λόγω απόκτηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου ανερχόμενα 
σε 17,52%. Σημειώνουμε ότι το επενδυτικό κεφάλαιο Farallon Capital Management έχει 
αποκτήσει και το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
 
29. Αποθεματικά κεφάλαια 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

  Κατά την 
31/12/2017 

  Τακτικό αποθεματικό 3.241  3.929 
  Ειδικά αποθεματικά 75  75 
  Έκτακτα αποθεματικά 1.395  1.357 
  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 153  153 
  Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 1.020  1.020 
  Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 279  241 
  Αποθεματικά από υπεραξία πωλήσεως μετοχών (14.978)  (15.030) 
  Αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 1.062  1.062 
  Διαφορές από αναπρ/γή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 782  782 
  Αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 15.070  29.131 
  Αποθεματικό εύλογης αξίας επενδύσεων 12.635  7.944 
  Ειδικά έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (85)  (240) 
  Αποθεματικό συγχώνευσης 7.963  7.963 

Υπόλοιπο 28.612  38.386 

 
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 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Το "τακτικό αποθεματικό" διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, μπορεί ωστόσο 
να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιέςΤο "αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε 
εύλογες αξίες" αφορά αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από την αποτίμηση των 
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ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων ακινήτων (γηπέδων - οικοπέδων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους.  
 
30. Ίδιες μετοχές 

Ο Όμιλος κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, κατείχε 454.884 (2017: 716.649) μετοχές 
του(ίδιες μετοχές), τις οποίες απέκτησε έναντι συνολικού τιμήματος € 4.807 (2017: € 
8.379). Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνουμε ότι 
450.000 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία είχαν δοθεί ως ενέχυρο για δανειακές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας και εντός της τρέχουσας χρήσεως τα δικαιώματα ψήφου αυτών έχουν 
μεταβιβαστεί, αιτία ενεχύρου, στους ενεχυρούχους δανειστές.  
 
31. Δάνεια 

Τα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε 
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα 
σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Το σύνολο των δανειακών 
υποχρεώσεων του Ομίλου ανέρχεται σε € 418.296 (2017: € 420.291) με τις δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας να ανέρχονται σε € 363.767 (2017: € 344.109). Εκ των 
δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31/12/2018 
υποχρεώσεις ύψους € 386.177. 
 
Σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό της Εταιρείας σημειώνουμε τα κάτωθι: 
H Εταιρεία τον Μάϊο του 2015 υπέγραψε με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συμφωνία 
Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία με αυτές σε 
διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business 
plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση της. 
 
Εντός της κλειόμενης χρήσεως, καθότι οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες δεν 
οδήγησαν σε ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της 
Εταιρείας, οι πιστώτριες τράπεζες ανέθεσαν στο τραπεζικό ίδρυμα Deutche Bank την 
διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την μεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Εταιρεία ενημερώθηκε επισήμως εντός της 
τρέχουσας χρήσεως και συγκεκριμένα στις 13/02/2018 ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της 
προς τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και EFG Eurobank 
μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Healthcare Investors II (Greece). Βάσει της εν λόγω 
μεταβίβασης η εταιρεία Healthcare Investors II (Greece) αποτελεί καθολικό διάδοχο των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και των αντίστοιχων εμπράγματων και 
λοιπών εξασφαλίσων (ενέχυρα επί μετοχών και απαιτήσεων). Σημειώνεται ότι διαχειρίστρια 
εταιρεία των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 
4354/2015, είναι η εταιρεία με την επωνυμία DV01 Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες μεταβιβάστηκαν είναι: 

1. Μέρος της από 06.08.2010 σύμβασης κάλυψης ομολογιακού δανείου ύψους € 
185.000, με την έκδοση δύο σειρών ύψους € 171.000 η Σειρά Α (Tranche A) και 
ύψους € 14.000 η Σειρά Β (Tranche B), με επιτόκιο Euribor 6μήνου πλέον 
περιθωρίου 3,75% και λήξη την 31.05.2011 η Σειρά Β και 31.12.2016 η Σειρά Α. 
Συγκεκριμένα το ποσό των ομολογιών που είχε καλυφθεί από τις πιστώτριες Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank, το υπόλοιπο των οποίων ανερχόταν στις 
31.12.2017 σε ποσό € 129.841 περίπου, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου και 
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τόκων. Σημειώνουμε ότι το συνολικό ύψος του ανωτέρω δανείου ανέρχεται κατά την 
αντίστοιχη ημερομηνία στο ποσό των € 231.820. 

2. Η από 19.12.2007 σύμβαση ανακυκλούμενης πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο 
λογαριασμό που συνήψε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι ποσού € 30.000, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε την 05.12.2008. Το οφειλόμενο από την εν λόγω 
σύμβαση ποσό ανέρχεται κατά την 31/12/2017 σε € 20.124. 

3. Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, μετά 
των σχετικών παραρτημάτων τους, που συνήψε η Εταιρεία βάσει του Ν. 1665/1986 
με την ανώνυμη εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οι εν λόγω 
δανειακές υποχρεώσεις στις 22.11.2013 αναλήφθηκαν από την ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε η οποία τις ανέθεσε βάσει Σύμβασης Συνεργασίας στην 
θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία EUROBANK ERGASIAS LEASING. Τα 
οφειλόμενα από τις εν λόγω συμβάσεις ποσά ανέρχονται, αντιστοίχως, σε € 3.195 
(εκ της συμβάσεως 560/2010) και σε € 353 (εκ της συμβάσεως 136/2007) . 

4. Η από 29.10.2007 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό 
που η Εταιρεία συνήψε με την αλλοδαπή τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία HSBC 
BANΚ plc. Στις 30.01.2013 η αλλοδαπή τραπεζική εταιρεία μεταβίβασε τις πάσης 
φύσεως απαιτήσεις της στην EUROBANK ERGASIAS Α.Ε, η οποία ως εκ τούτου 
υπεισήλθε  στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας. 
Με πρόσθετη πράξη το όριο της ανωτέρω πίστωσης ανήλθε έως το ποσό των € 7.087. 
Το οφειλόμενο από την εν λόγω σύμβαση ποσό ανέρχεται σε € 7.687. 

5. Η από 01.11.2007 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι 
ποσού € 24.000, που η Εταιρεία συνήψε με την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 
Α.Ε. Το οφειλόμενο από την εν λόγω σύμβαση ποσό ανέρχεται σε € 22.466. 

6. Η από 13.12.2007 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που η Εταιρεία συνήψε με 
την EUROBANK ERGASIAS LEASING με αρχικό κεφάλαιο € 1.110. Το οφειλόμενο 
από την εν λόγω σύμβαση ποσό ανέρχεται σε € 1.126. 

 
Οι ανωτέρω δανειακές υποχρεώσεις ήταν εξασφαλισμένες με τις κάτωθι εμπράγματες 
εξασφαλίσεις και ενέχυρα: 

 Υποθήκη επί ακινήτων της Εταιρείας. 
 Υποθήκη επί ακινήτων της θυγατρικής ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 
 Υποθήκη επί ακινήτων της θυγατρικής EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 
 Υποθήκη επί ακινήτων της θυγατρικής ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην ΙΑΣΩ Α.Ε. 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ». 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «Ιδιωτική Νευροψυχιατρική 

Κλινική Κασταλία ΑΕ». 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «Europrocurement A.E.» 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «EUROMEDICA Ιατρικό 

Διαγνωστικό Εργαστήριο Λάρισας Ιατρική Α.Ε.». 
 Ενέχυρο πρώτης τάξεως σε μετοχές της Εταιρείας στην «ΘΗΣΕΑΣ Κέντρο 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.», πρώην «EUROMEDICA Κέντρο 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.». 

 Σύμβαση ενεχύρου επί τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. 
 Εκχώρηση απαιτήσεων από συμβάσεις ασφαλίσεως των ακινήτων επί των οποίων 

συστάθηκε υποθήκη. 
 Εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας από συμβάσεις factoring. 
 Ενέχυρο σε 1.000.000 μετοχές εκδόσεως της ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ιδιοκτησίας 

ΧΑΝΑΡ ΑΕ (πρώην ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ) με 
ονομαστική αξία 1,22 ευρώ ανά μετοχή. 
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 Ενέχυρο σε 111.420 μετοχές εκδόσεως της «ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΗ και ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας με ονομαστική αξία 100 ευρώ ανά μετοχή. 

 Ενέχυρο σε 175.516 μετοχές εκδόσεως της «EUROMEDICA-ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΕ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας με ονομαστική αξία 29 ευρώ ανά μετοχή. 

 Προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξεως για ποσό έως € 2.000 σε ακίνητη περιουσία 
ιδιοκτησίας της θυγατρικής Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας 

 Προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξεως για ποσό € 200 σε ακίνητη περιουσία της 
θυγατρικής Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας 

 Εταιρική εγγύηση της θυγατρικής Ξενώνες Δυτικής Μακεδονίας 
 Εταιρική εγγύηση της εταιρείας ΧΑΝΑΡ ΑΕ (πρώην ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ) για ποσό € 850 
 
Τέλος, εντός της χρήσεως 2019 η πιστώτρια τράπεζα της θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. προχώρησε στην μεταβίβαση του συνολικού δανεισμού 
αυτής, ο οποίος κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε € 20.452. Το σύνολο των εν λόγω 
δανειακών υποχρεώσεων απόκτήθηκαν από εταιρεία συμφερόντων της Farallon Capital 
Management η οποία απέκτησε όπως αναφέρεται και ανωτέρω την πλειοψηφία των 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Με την εν λόγω εταιρεία έχει επιτευχθεί επί της 
αρχής συμφωνία με τους πιστωτές της και στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε αίτηση εξυγιάνσης 
κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05.03.2020. Σημειώνεται ότι η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναμένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της θυγατρικής εταιρείας χωρίς 
καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας.  
 
32. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση του Ομίλου 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 της κατάστασης οικονομικής θέσης, προεξοφλούμενο 
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι 
δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 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 προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 
μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Άτομα:    

Μισθωτοί 1.600  2.391 
Ημερομίσθιοι 27  0 

Σύνολο 1.627  2.391 
    

Ανάλυση κόστους εργαζομένων: 
Κατά την 

31/12/2018 
 Κατά την 

31/12/2017 

Έξοδα μισθοδοσίας 35.463  38.712 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 430  532 

Συνολικό κόστος 35.893  39.244 
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Η κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως ή περιόδου 6.833  6.207 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 430  532 
Αναλογιστικά κέρδη / ζημιές 0  766 
Καθαρή υποχρέωση εταιρειών που δεν ενσωματώθηκαν εντός της 
περιόδου 

0  0 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ή περιόδου (1.445)  (673) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως ή περιόδου 5.818  6.833 

 
Η υποχρέωση 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 Δεκεμβρίου 2017 έχουν ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 5.818  6.833 
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  0 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5.818  6.833 
    

Κόστος υπηρεσίας 350  462 
Χρηματοοικονομικό κόστος 80  88 
Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές 0  0 
Τερματικές παροχές 0  (18) 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους (1.445)  (673) 
Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  (1.015)  (141) 

    

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 6.833  6.207 
Καθαρή υποχρέωση πωλημένων θυγατρικών 0  462 
Κόστος υπηρεσίας 350  88 
Χρηματοοικονομικό κόστος 80  766 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 0  0 
Τερματικές παροχές 0  (18) 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους (1.445)  (673) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5.818  6.833 

 
Οι βασικές οικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των ανωτέρω 
αποτελεσμάτων έχουν ως κάτωθι: 
 

Οικονομικές Παραδοχές Κατά την 
31/12/2018 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,8% 

Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση μισθολογίου 1,8% 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 1,6% 

Μέση αναμενόμενη διάρκεια αποπληρωμής των παροχών 16,9% 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν.2112/1920 0 
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33. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών 
εξόδων και δαπανών που πιθανώς προκύψουν κατά την περαίωση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, την εκδίκαση επίδικων διαφορών 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: 
 
 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

  Λοιπές προβλέψεις 262  281 
  Προβλέψεις επίδικων διαφορών 667  667 
  Προβλέψεις για προσαυξήσεις ανέλεγκτων χρήσεων 3.315  3.511 
  Προβλέψεις για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων 4.553  12.784 

Υπόλοιπο 12.112  17.242 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση προχωράει σε ετήσια 
εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο 
παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά 
φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, 
στα αποτελέσματα χρήσεως και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας αντίστοιχα. 
 
34. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται 
ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Προμηθευτές 54.586  57.865 
Γραμμάτια πληρωτέα 10.689  12.661 
Επιταγές πληρωτέες 1.496  2.286 
Προκαταβολές Πελατών 4.095  657 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 30.638  32.366 
Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 461  771 
Μερίσματα πληρωτέα 216  155 
Πιστωτές διάφοροι 18.290  21.028 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 108  3 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.414  488 
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0  0 

Υπόλοιπο 121.993  128.281 
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Κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 στα ανωτέρω υπόλοιπα της Εταιρείας 
περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 72.897 και € 82.502 αντίστοιχα. Οι 
εν λόγω υποχρεώσεις αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2018 

 Κατά την 
31/12/2017 

Προμηθευτές 25.918  28.862 
Γραμμάτια πληρωτέα 9.691  14.011 
Επιταγές πληρωτέες 1.365  2.066 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 26.744  28.920 
Πιστωτές διάφοροι 4.252  3.478 
Μισθοδοσία 4.927  5.165 

Σύνολο 72.897  82.502 

 

Το υπόλοιπο που εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
Προμηθευτές και Πιστωτές διάφορους αφορά κατά κύριο λόγω υποχρεώσεις για τις οποίες 
είτε έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή ασκηθεί αγωγές είτε συνεπεία της έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων έχουν ληφθεί ασφαλιστικά ή αναγκαστικά μέτρα. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας επιδιώκει να συνάπτει και - όπου είναι εφικτό - συνάπτει συμφωνίες ρύθμισης και 
αποπληρωμής του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων της. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία που παρείχαν οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία δικηγόροι, εκτιμάται ότι η 
δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την 
περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας.  

 
35. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους 
μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι 
συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την χρήση 1/1-31/12/2018 
και την 31η Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
 

Συνδεδεμένα Μέρη 
Έσοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα από 
συνδεμένα 
πρόσωπα 

  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις προς 
συνδεμένα 
πρόσωπα 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

68 152   94 306 

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

0 85   34 76 

MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

0 245   676 357 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 

0 0   1 0 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

0 0   2 45 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 

0 0   13 145 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε. 

0 0   0 55 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 

0 0   126 0 

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

0 453   0 963 

ΑΧΟΝ ΑΧΕ 0 0   4 9 

ΣΟΝΑΚ ΑΕ 0 0   2 235 

ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0 0   1 13 

ΑΧΟΝ PROPERTY A.E. 0 0   13 0 

ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E. (νυν 
ΧΑΝΑΡ Α.Ε.) 

0 0   9142 61 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 0 0   637 0 

ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε. 0 0   1035 0 

ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 0 0   9 83 

ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 0   618 0 

EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΑΣ Α.Ε. 1 0   16 1044 

ΛΗΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 0 0   25 0 

ΣΥΝΟΛΟ 69 935   12.449 3.391 

 
Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της 
Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/12/2018 ανήλθαν σε € 2.421. Κατά την 31/12/2017 
υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας από Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη 
συνολικού ποσού € 54 καθώς και υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης και 
Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 6. 
 
36. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

36.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/12/2018 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 
διεκδικήσεις κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 26.052 (2017: € 26.052) αντίστοιχα. Η 
έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στη Διοίκηση κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, 
με εξαίρεση ποσό €  667 (2017: € 667) για το οποίο έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη, 
και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόβλεψη στις οικονομικές 
καταστάσεις σε σχέση με τις ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Επιπλέον, η νομική 
υπηρεσία της Εταιρείας εκτιμά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται 
να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των 
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις 
αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη σε πρώτο στάδιο δικαιωθεί με αποφάσεις του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες αναστέλεται η ισχύς των ως άνω διοικητικών 
πράξεων του ΕΟΠΥΥ. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας με την σύμφωνη γνώμη των νομικών συμβούλων της, θεωρεί ότι 
τελικώς θα δικαιωθεί, εντούτοις οι αποφάσεις θεωρούνται εκκρεμείς και έχουν παραπεμφθεί 
στο ΣτΕ. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω ποσά έχουν συμπεριληφθεί στις Χρηματοικονομικές 
Καταστάσεις. Παράλληλα, για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης προχώρησε στην 
έκδοση των αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων με βάση της έως τώρα εκδοθείσες από τον 
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ΕΟΠΥΥ βεβαιώσεις ποσών αυτόματης επιστροφής (Clawback) και ποσών επιστροφής 
(Rebate). 
 

36.2 Χορηγηθείσες εγγυήσεις & ενεχυριάσεις περιουσιακών στοιχείων  

Κατά την 31/12/2018 η Εταιρεία είχε χορηγήσει εγγυήσεις προς εξασφάλιση υποχρεώσεων 
τραπεζικών δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως εξοπλισμού που είχαν 
συναφθεί από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες συνολικού ποσού €  45.477 (2017: 
45.477). Επιπλέον, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην σύναψη συμβάσεων αναδοχής χρέους 
θυγατρικών εταιρειών προς βασικές προμηθεύτριες εταιρείες για συνολικό ύψος οφειλών € 
15.822. 

36.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Οι εταιρείες του Ομίλου  κατά την 31/12/2018 είχαν συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη 
λειτουργική μίσθωση κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε 
διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2023. 
 
Τα έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών 
μέσων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της κλειόμενης 
περιόδου ανήλθαν σε € 2.179 (1/1 - 31/12/2017: € 3.134).  
 

36.4 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, υπάρχει το 
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση 
προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να 
προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας τις αντίστοιχες 
προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως οι 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου παρέμειναν οι ίδιες σε σχέση με την συγκριτική 
χρήση. 
 
Εντός της χρήσεως 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 με την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.387 για την χρήση 2011, 
€ 1.628 για την χρήση 2012 και € 2.075 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαμβάνονται 
συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού € 1.195. 
 
Για τις εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις 
με αποτέλεσμα να μην προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 
Εταιρείας κατά την χρήση κοινοποιήσεως των Εκθέσεων ενώ είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι οι ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως 
κατά την χρήση βεβαίωσης αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017 
από τον οποίο ωστόσο η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση πέραν 
από τις φορολογικές υποχρεώσεις που υφίστανται ενώ υφίστανται επαρκείς προβλέψεις για 
τις πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήμερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες 
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πρόνοιες και δεν αναμένεται με την ολοκλήρωση των σχετικών φορολογικών ελέγχων να 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικείες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
37. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα 

 
Σημαντικές μεταβολές στον τραπεζικό δανεισμό του Ομίλου 
 
Eντός της χρήσεως 2019 η πιστώτρια τράπεζα της θυγατρικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. προχώρησε στην μεταβίβαση του συνολικού δανεισμού αυτής, ο οποίος 
κατά την 31/12/2018 ανέρχονταν σε € 18.870. Το σύνολο των εν λόγω δανειακών 
υποχρεώσεων απόκτήθηκαν από εταιρεία συμφερόντων της Farallon Capital Management 
η οποία απέκτησε όπως αναφέρεται και ανωτέρω την πλειοψηφία των δανειακών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
 
Ανάκτηση ακινήτου υπό καθεστώς sales & lease back θυγατρικής εταιρείας 
Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία EUROMEDICA ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κατά 
την χρήση 2010 προχώρησε στην σύμβαση αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sales 
and lease back) με την νύν ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing για ακίνητο ιδιοκτησίας της στην περιοχή της 
Κέρκυρας. Η εύλογη αξία του εν λόγω ακινήτου κατά την στιγμή σύναψης της σύμβασης 
ανέρχονταν σε € 18.755 ενώ το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχονταν σε € 12.000. Η εν 
λόγω θυγατρική εταιρεία ολοκλήρωσε το κατασκευαστικό μέρος των εργασιών επί του 
ακινήτου, αλλά παρά τις ενέργειες και προσπάθειες της Διοίκησης δεν κατέστει εφικτό να 
ξεκινήσει η λειτουργία της κλινικής. Παράλλαλα έγινε και ενεργοποίηση συμβάσεων μέρους 
του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους € 1.036. Κατά τον 06/2017 η εταιρεία 
leasing κατήγγειλε τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις καθιστώντας απαιτητές υποχρεώσεις 
της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας συνολικού ύψους € 16.373 κατά την 31/12/2017. Στην 
συνέχεια και συγκεκριμένα στις 01/2018 προχώρησε και σε ανάκτηση του ακινήτου 
βαρύνοντας την θυγατρική εταιρεία και με τον αναλογούν φόρο ύψους € 1.236. 
 
Η Εταιρεία βάσει των ανωτέρω γεγονότων, προχώρησε στην πλήρη απομείωση της 
συμμετοχής της στην εν λόγω θυγατρική, ύψους € 5.755 κατά την 31/12/2017, καθώς και 
των απαιτήσεων της από αυτήν, ύψους € 4.088, επιβαρύβοντας ισόποσα την εταιρική 
κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης και συγκεκριμένα τα κονδύλια “Έσοδα / (Έξοδα) 
Επενδύσεων” και “Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως”. 
 
Σημειώνεται ότι στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η επίπτωση από την 
ανωτέρω εξέλιξη δεν έχει αποτυπωθεί καθώς η πιστώτρια τράπεζα δεν έχει χορηγήσει έως 
σήμερα την απαιτούμενη πληροφόρηση στην Εταιρεία. 
 
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων & Έκδοση προσωρινής διαταγής 
Η εταιρεία διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας DV01 Δανειακή Βελτίωση 
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, άσκησε ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 02/08/2018 αίτηση περί λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων (αρ.κατ. 77721/8505/2018) κατά της Εταιρείας. 
 
Το αρχικό αίτημα της ως άνω αιτήσεως, για την οποία εξεδόθη η από 03/08/2018 προσωρινή 
διαταγή, ήταν να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Εταιρείας, των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου, είτε 
στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση απαιτήσεων ποσού € 54.704. 
Παράλληλα ζητούνταν να διαταχθεί να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα την 
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υλική και νομική μεταβολή όλης της κινητής περιουσίας, των απαιτήσεών και των ειδικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με πράξεις υλικής και νομικής διαθέσεως, στα χέρια 
της ιδίας ή τρίτων, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, με εξαίρεση την πληρωμή 
της μισθοδοσίας της. 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υπογράφθηκε μεταξύ των μερών συμφωνητικό 
συμβιβασμού με στόχο την μεταρρύθμιση της αρχικά εκδοθείσας προσωρινής διαταγής (και 
όχι και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων) μέχρι και την συζήτηση της κατά τα ως άνω 
αιτήσεως η οποία είχε προσδιοριστεί την 07/12/2018. 
 
Στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης ήταν η διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας και των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και προς την κατεύθυνση αυτή οι πιστωτές της Εταιρείας 
συναίνεσαν στην ριζική τροποποίηση της προσωρινής διαταγής με παράλληλη ανάληψη, εκ 
μέρους της Εταιρείας, υποχρέωσης να συμπράξει στη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, 
από εταιρεία συμβούλων που θα επιλέγονταν από τον πιστωτή της Εταιρείας. 
 
Κατά την οριζόμενη ημερομηνία συζήτησης της αρχικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι 
την 07/12/2018, η εταιρεία διαχείρισης περιόρισε το αρχικά υποβληθέν αίτημα της, 
ζητώντας να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση ολόκληρης της κινητής περιουσίας της, 
των απαιτήσεών της και κάθε ειδικού περιουσιακού στοιχείου οπουδήποτε ευρεθησομένης, 
είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεώς της, μέχρι 
του ποσού των € 54.704 πλέον τόκων. 
 
Βάσει της εν λόγω απόφασης κοινοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 κατασχετήριο εις 
χείρας τρίτων ενώ στην συνέχεια κατατέθηκε και σχετική αγωγή για την οποία αναμένεται 
έως σήμερα η έκδοση απόφασης. 
 
Αίτημα μειοψηφίας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
Στις 14/05/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν αιτήματος της 25/04/2019 μετόχων μειοψηφίας, με 
θέμα την Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου. Το εν 
λόγω αίτημα το αιτήθηκαν μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό 17,5243% επί του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα οι μέτοχοι HEALTHCARE 
INVESTORS (GREECE) LLC και HEALTHCARE INVESTORS III (GREECE) LLC. Η εξ’ αναβολής 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/06/2019 αποφάσισε την ανάκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και την εκλογή του υφιστάμενου. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συμμετείχε 
και εκπροσωπήθηκε από την Ειδική Διαχειρίστρια. 
 
Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο 
Εντός της χρήσεως 2019 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην λήψη μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της Εταιρείας, λόγω των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων αυτής. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης 
επί ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας για συνολική οφειλή ύψους € 8.930, ενώ παράλληλα 
έχει προβεί και σε κατάσχεση απαιτήσεων της Εταιρείας εις χείρας ΕΟΠΥΥ.  
 
Επιπλέον, στις 18/02/2019 το Α Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών, προχώρησε σε αναγκαστική 
εκτέλεση επί ιδιόκτητου ακινήτου της Εταιρείας για οφειλή ποσού € 3.219 και έως του ποσού 
αυτής. 
 
Η Εταιρεία είχε προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της, βάσει των διατάξεων του Ν. 4611/2019, 
την οποία δεν μπόρεσε να τηρήσει και σήμερα αναμένει την απάντηση επί αιτήματος της για 
εκ νέου ρύθμιση των οφειλών της. 
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Ολοκλήρωση Φορολογικών Ελέγχων 

Εντός των χρήσεων 2018 και 2019 ολοκληρώθηκαν για την Εταιρεία οι τακτικοί φορολογικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 με την 
κοινοποίηση και των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Βάσει των εν λόγω Εκθέσεων 
βεβαιώθηκαν στην Εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 1.473 για την χρήση 2011, 
€ 1.553 για την χρήση 2012 και € 2.246 για την χρήση 2013 στις οποίες περιλαμβάνονται 
συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού € 1.453. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι 
ανωτέρω συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά την χρήση 
βεβαίωσης αυτών. 
 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2017. 
Για το σύνολο των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις με 
αποτέλεσμα να εκτιμά ότι δεν θα προκύψει επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας κατά την χρήση ολοκλήρωσης και κοινοποιήσεως των Εκθέσεων. 
 
Τέλος, εντός της τρέχουσας χρήσεως έχουν κοινοποιηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές 
αρχές εντολές ελέγχου στην Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2014 
έως σήμερα. 
 
Αιτήσεις Εξυγίανσης 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως έχει ανακοινώσει σχετικά και στο επενδυτικό κοινό, εντός 
της χρήσεως 2019 κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 
του Ν. 3588/2007 η οποία έγινε δεκτή έως και την εξ’ αναβολής ημερομηνία εκδίκασης στις 
03.03.2020. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί μια στρατηγική απόφαση της Διοίκησης που 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ανταποκριθεί η εταιρεία, με βάση τις δυνατότητές της, στη 
ρύθμιση των οφειλών της καθώς και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 
σχεδίου (business plan) που θα διασφαλίσει όχι μόνο την ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία 
της αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξή της. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Healthcare Investors, στρατηγικός επενδυτής στην 
Εταιρεία, έχει ήδη καταβάλει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
και μισθοδοσίας και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει μέχρι να αποκαταστήσει την 
κερδοφόρα λειτουργία της και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, ενώ 
σκοπεύει να επενδύσει άλλα 4 κατ. ευρώ άμεσα. 
 
Μέσω του business plan που θα διαμορφωθεί, οι επενδυτές αναμένεται να τοποθετήσουν 
νέα χρήματα για την ανάταξη της Εταιρείας που θα την καταστήσουν βιώσιμη εκ νέου. Με 
τις κινήσεις αυτές, οι επενδυτές καθιστούν ξεκάθαρη τη δέσμευσή τους για την οριστική 
επίλυση των χρόνιων προκλήσεων της εταιρείας και την πίστη τους στην προοπτική 
ανάκαμψής της. 
 
Βασικό μέλημα και στόχος τόσο της Διοίκησης όσο και των πιστωτών της είναι η οριστική 
λύση που θα επιτευχθεί, να λειτουργήσει προς όφελος της Εταιρείας αλλά και των ιατρών, 
προμηθευτών και συνεργατών και με γνώμονα τη διατήρηση της μακροχρόνιας συνεργασίας 
μαζί τους. Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση έχει ήδη διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας της 
Εταιρείας, προγραμματίζει νέες προσλήψεις και τηρεί τις δεσμεύσεις της για την εξόφληση 
της μισθοδοσίας προηγούμενων μηνών καθώς και της εμπρόθεσμης καταβολής της 
τρέχουσας μισθοδοσίας. 
 
Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση 
εξυγιάνσης κατά το άρθρο 106β η οποία εκδικάζεται στις 05.03.2020. Η Healthcare 
Investors, στρατηγικός επενδυτής της εν λόγω εταιρείας, αναμένεται να επενδύσει συνολικό 
ποσό της τάξεως των € 5,0 εκ. ευρώ, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί business plan 
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που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. χωρίς καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας. Η διαδικασία εξυγίανσης 
και επίλυσης των εκκρεμοτήτων επισπεύστηκε χωρίς την ανάγκη λήψης προληπτικών 
μέτρων, καθώς έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με τους πιστωτές της εταιρείας που 
εστιάζει πλέον στην άμεση ανάταξή της. 
 
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020 

 

Γεώργιος Σ. Μήτραινας Δαμιανός Λ. Βαρέλης Λουκάς Σ. Λιάκος 
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Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου 

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

Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.euromedica.gr). 

 

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

και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που ενσωματώνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.euromedica.gr). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


