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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος
Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Χρήστος Αποστολόπουλος, Aντιπρόεδρος, δηλώνουμε ότι εξ
όσων γνωρίζουμε :

α. οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου, που
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή
τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως
της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και

β. η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,
τις επιδόσεις και τη θέση της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι  23/3/2010

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ.Β  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ  Σ  100951

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.   Ρ 519481

3



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ε.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2009 – 31.12.2009
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (Ατομικές και
Ενοποιημένες)  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  για τη
χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009, με την παράκληση όπως τις εγκρίνετε και απαλλάξετε το
Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ανωτέρω
χρήση. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων καθώς και τις σημειώσεις επί αυτών.

Η Διοίκηση του Ομίλου, μέσα στο δύσκολο oικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε το
2009 συνέχισε τις προσπάθειές της για βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων που
πραγματοποιήθηκαν για νέες κλινικές και για την ανανέωση του ιατρικού και νοσοκομειακού
εξοπλισμού.

Μετά τη σύναψη συμβάσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες A.X.A., ΑΓΡΟΤΙΚΗ,
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ και GENERALI το 2009, υπογράφηκαν και νέες συμβάσεις με τις
εταιρείες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ και BUPA για παροχή υπηρεσιών νοσηλείας σε όλες τις
κλινικές του Ομίλου.

Η συνεργασία με τις παραπάνω ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσεται θετικά και για τα δύο
μέρη, επιτρέποντας σε χιλιάδες ασφαλισμένων να εξυπηρετούνται από τα νοσηλευτικά
ιδρύματα του Ομίλου, καλυπτόμενοι απευθείας από την Ασφαλιστική τους Εταιρεία.

Κατά τους τελευταίους μήνες του 2009, ξεκίνησε η λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής
«ΓΑΙΑ» εντός του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», μιας πρότυπης Μαιευτικής
Μονάδος,  η οποία ήδη προχωράει δυναμικά εντός του 2010,  προσελκύοντας κορυφαίους
ιατρούς του χώρου.

Δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών,
η επιμόρφωση του προσωπικού παρέμεινε και θα παραμείνει προτεραιότητα της Διοίκησης.
Το προσωπικό κάθε ειδικότητας, εκπαιδεύεται στη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού και στην
τήρηση των ενδεδειγμένων και πιστοποιημένων κατά ISO διαδικασιών, ώστε η εταιρεία να
διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας.
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ειδικότερα, σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, o κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 0.33% στα
279,4 εκ ευρώ. Η περιορισμένη αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην μείωση των
εσωτερικών ασθενών κατά 2,52%, ενώ οι εξωτερικοί ασθενείς αυξήθηκαν κατά 5,54%. Tα
λειτουργικά κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση 2,78% στα 29,98 εκ ευρώ ενώ τα κέρδη μετά
φόρων σημείωσαν μείωση 40,25% στα 5,3 εκ ευρώ.

Τα αποτελέσματα σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν ως εξής :
Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 0,68% έναντι της προηγούμενης χρήσης και
διαμορφώθηκε στα 286,7 εκ ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφωθήκαν στα 33,0
εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 11,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τέλος τα
καθαρά κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν μείωση 82,7% και
διαμορφωθήκαν στα 1,9 εκ ευρώ.

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στη διάρκεια της χρήσεως 1/1 – 31/12/2009, για την μητρική, νοσηλεύθηκαν 55.691ασθενείς
έναντι 57.129 το 2008. Οι εσωτερικοί ασθενείς στη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 2008
μειώθηκαν κατά 2,52% ενώ οι εξωτερικοί ασθενείς αυξήθηκαν κατά 5,54%.

Σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού

Το γενικό σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού στις 31/12/2009 ανήλθε σε Ευρώ 503,8 εκ. σε
επίπεδο μητρικής και σε Ευρώ 512,5 εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο.

Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις την χρήση του 2009 σε επίπεδο μητρικής και
ενοποιημένο έχουν ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ 2009 Μητρική (εκ. Ευρώ) 2009 Ενοποιημένη (εκ. Ευρώ)
Αξία κτήσεως 339,0 376,6
Αποσβέσεις (86,6) (90,1)
Αναπόσβεστη αξία 252,4 286,4

Επενδύσεις έτους 2009

Η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
μηχανολογικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό ύψους Ευρώ 10,62 εκ. Σε ενοποιημένη βάση οι
αντίστοιχες επενδύσεις ανήλθαν σε Ευρώ 17,1 εκ.
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Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα της εταιρείας απαρτίζονται από τα μετρητά που υπήρχαν στο ταμείο την
31/12/2009 και από τις καταθέσεις που υπήρχαν στις τράπεζες την 31/12/2009.

Η δε ανάλυσή τους έχει ως εξής:

Μητρική (εκ. Ευρώ) Ενοποιημένη (εκ. Ευρώ)
Μετρητά – επιταγές 0,3 0,3
Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας 16,4 28,7

Σύνολο 16,7 29,0

Δανεισμός

Ο δανεισμός της Εταιρείας ύψους 159 εκ. ευρώ αφορά κυρίως κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους
Ευρώ 150 εκ., το οποίο συνήφθη το Μάιο 2007. Το δάνειο είναι διάρκειας 8 ετών έως τον
Ιούλιο 2015 με δικαίωμα διετούς παρατάσεως, εξυπηρετείται δε κανονικά.

Δείκτες αποδόσεων και κεφαλαιακής διάρθρωσης

Η αποδοτικότητα, καθώς και η επάρκεια διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου
αξιολογούνται με τη βοήθεια δεικτών. Συγκεκριμένα, η απόδοση της Εταιρείας και του
Ομίλου μπορεί ενδεικτικά να προσδιοριστεί με τον δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων
(Return on Equity), ως κάτωθι:

Όμιλος Εταιρεία
Αποτέλεσμα μετά φόρων
και δικαιωμάτων
μειοψηφίας προς Μέσο
όρο Ιδίων Κεφαλαίων

1,11% 2,94%

Αντίστοιχα,  η κεφαλαιακή διάρθρωση,  καθώς και η επάρκεια διαθέσιμων κεφαλαίων της
Εταιρείας και του Ομίλου μπορούν να προσδιοριστούν με τους Δείκτες Δανεισμού (Debt
Ratio) και Γενικής Ρευστότητας (Current ratio) αντίστοιχα ως κάτωθι:

Όμιλος Εταιρεία
Ιδία κεφάλαια προς ξένα
κεφάλαια 49,92% 55,30%

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό προς
βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

141,79% 148,48%
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το καθεστώς Εταιρικής Διακυβέρνησης που ισχύει στην χώρα
μας, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τον ν. 3016/2002 Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
καθώς και τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων εποπτικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3016/2002 Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη.

Ως εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της
Εταιρείας ενώ ως μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών
ζητημάτων.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού
αριθμού των μελών. Τo Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων
τα τρία (3) είναι  εκτελεστικά μέλη και  τα δύο (2) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3016/2002 Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης:

1. Η πρώτιστη μέριμνα  του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης
της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού
συμφέροντος.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.
αρμοδιότητές του,  απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα
συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.
αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα
συμφέροντά τους,  καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της
Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5
του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Το Δ.Σ. συντάσσει κατ  ́ έτος έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές
της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε

παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι
και δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης (κατά το άρθρο 4 του νόμου 3016/17.05.2002) με
την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ειδικότερα στις
αρμοδιότητές τους ανάγονται ενδεικτικά :

- Η διαμόρφωση ανεξάρτητων εκτιμήσεων σχετικά με τη στρατηγική
- Η διαμόρφωση ανεξάρτητων εκτιμήσεων σχετικά με την απόδοση
- Η διαμόρφωση ανεξάρτητων εκτιμήσεων σχετικά με την επιλογή και τον έλεγχο των

ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
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Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού
συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο
που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους
ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο αυτόν.  Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν
αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία
στο προσάρτημα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Τα μη εκτελεστικά - ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν,
ο καθένας ή από κοινού,  αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού
συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν
τούτο αναγκαίο.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική επιβεβαιωτική και
συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
διαδικασίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, παρέχοντας μια
συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής
διακυβέρνησης.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί οικονομικούς, λειτουργικούς και διοικητικούς
ελέγχους αλλά και ελέγχους συμμόρφωσης,  σε τακτική ή σε έκτακτη βάση,  προληπτικά ή
διερευνητικά. Τα αποτελέσματα των εργασιών αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ.
της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρέχει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όλα τα απαραίτητα μέσα για την
διευκόλυνση των εργασιών της. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει απεριόριστη πρόσβαση σε βιβλία,
στοιχεία και πληροφορίες. Εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας,
αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στις
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:
§ Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του

καταστατικού της Εταιρείας καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία
§ Αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε περίπτωση σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών

του Δ.Σ. ή των Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας που διαπιστώνει.

Σχέσεις με Μετόχους και Επενδυτές

Η παρακολούθηση των χρηματιστηριακών υποχρεώσεων και των σχέσεων με το επενδυτικό
κοινό, όπως αυτές καθορίζονται στην απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, τον νόμο 3340/10.05.2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α., αποτελεί
αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και της Υπηρεσίας Εταιρικών
Ανακοινώσεων.
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Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων
της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).
Ειδικότερα είναι αρμόδια για τα εξής :

- Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όπως προβλέπονται
από τον νόμο 3340/10.05.2005 και την απόφαση 5/204 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την επικοινωνία της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α., τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο
αρμόδιο φορέα του ετήσιου δελτίου, του ενημερωτικού δελτίου, των περιοδικών και ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
των ορκωτών ελεγκτών.

Συνεργάζεται στενά με τη νομική υπηρεσία της Εταιρείας καθώς και τους εποπτικούς φορείς,
ώστε να παρακολουθούνται οι εξελίξεις και οι αλλαγές του νομικού πλαισίου και να
εξασφαλίζεται ο σύννομος χαρακτήρας των ενεργειών της Εταιρείας.

Στα πλαίσια των ευθυνών της υπηρεσίας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

· Γνωστοποίηση τακτικών δημοσιεύσεων και λοιπών ανακοινώσεων.
· Παρακολούθηση δημοσιευμάτων του τύπου.
· Παρακολούθηση και δημοσιοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων.
· Τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης.
· Επιτήρηση διαδικασιών εξασφάλισης εμπιστευτικότητας.
· Διοργάνωση παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Βασική ευθύνη της υπηρεσίας είναι να μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση
των μετόχων και των επενδυτών. Έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των μετόχων σχετικά με
την άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδικότερα, μεριμνά για την άμεση, ορθή  και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με
τα ακόλουθα:

- Διανομή μερισμάτων, πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως
και μετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα
αρχικά περιθώρια.

- Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις
αποφάσεις της.

- Απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών.

Φροντίζει ώστε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να είναι
διαθέσιμο σε αυτούς το Ετήσιο Δελτίο καθώς και να μπορούν να αποστέλλονται σε κάθε
ενδιαφερόμενο, σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή, οι δημοσιευμένες εταιρικές εκδόσεις.
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Έχει την αρμοδιότητα της σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία τήρησης και ενημέρωσης
του μετοχολογίου της Εταιρείας.  Για τον σκοπό αυτό το τμήμα  έχει την ευθύνη της
επικοινωνίας.

Επιστημονική Επιτροπή
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε  Κλινικής λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή,  ως
βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου για θέματα που αφορούν το επίπεδο και την ποιότητα των
προσφερόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι διετής.  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής ορίζονται από τον Διοικητικό Διευθυντή της Κλινικής.

Η Επιστημονική Επιτροπή επιλαμβάνεται για υποθέσεις που αφορούν το ήθος, την επιστημονική
επάρκεια, την συμπεριφορά και εν κατακλείδι  θέματα που άπτονται των κανόνων της δεοντολογίας ή
καθ  ́ αυτής της επιτελέσεως του ιατρικού λειτουργήματος. Οι αρμοδιότητες της συνοψίζονται στα
εξής:

1. Αξιολογεί την επάρκεια του έμμισθου Επιστημονικού Ιατρικού Προσωπικού με βάση την
λεπτομερή απόδοση και τήρηση της δεοντολογίας καθενός εκάστου καθώς και την
συμμόρφωση τους προς τις υποχρεώσεις τους μετά από εισήγηση του Επιστημονικού
Διευθυντή

2. Ελέγχει την τυπική τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν οι έμμισθοι ιατροί προς την
Κλινική και τους νοσηλευόμενους, σε σχέση με την συμπλήρωση ιστορικών στοιχείων,
πρακτικών εγχειρίσεων, βιβλίων εξωτερικών ιατρείων κλπ.

3. Ελέγχει σε συνεχή βάση την λειτουργία και την επιστημονική απόδοση των Ιατρικών
τμημάτων και του Επιστημονικού προσωπικού σε θέματα σχετικά με την ποιότητα και τον
τρόπο παροχής των νοσηλευτικών υπηρεσιών

4. Επιλαμβάνεται του έργου της συνεχούς εκπαίδευσης του μόνιμου Προσωπικού κάθε
Κλινικής σε θέματα σχετικά με την ποιότητα και τον τρόπο παροχής νοσηλευτικών
υπηρεσιών

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας γνωμοδοτεί επί θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας προς
το Δ.Σ. της Εταιρείας και ελέγχει την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

Χρέη Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επιστημονικός Διευθυντής κάθε Κλινικής.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου, εκτός από τα παράγωγα, είναι τα
χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια των τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και
αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την
διαχείριση των χρηματοικονομικών κινδύνων.
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α) Κίνδυνος της αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
των οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του
είδους προκύπτει από την ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει
ουσιώδης έκθεση.

(ii) Κίνδυνος τιμής

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω μη επενδύσεών του σε οντότητες
που κατατάσσονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων.

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι
υποχρεώσεις δύνανται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε
κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η
μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (euribor), έχει αναλογική επίπτωση στα
αποτελέσματα του Ομίλου.

Για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής από τη χρήση 2008  και εξής ο Όμιλος προέβει σε
συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων αντιστάθμισης του επιτοκιακού κινδύνου. Η
επίπτωση των εργαλείων αυτών στη χρηματοοικονομική δαπάνη της εταιρείας είναι
αντίστροφη της μεταβολής των επιτοκίων βάσης (euribor),  ούτως ώστε σε βάθος χρόνου η
συνολική διακύμανση του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού της εταιρείας να μειώνεται.

Πολιτική του Ομίλου είναι η μείωση της διακύμανσης των ταμειακών εκροών αναφορικά με τον
μακροπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες,
καθώς επίσης και τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες  συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων
των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου,
αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική του
κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η
Διοίκηση.

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων θεωρείται
περιορισμένος. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται
από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.
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Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηματικά διαθέσιμα και
ισοδύναμα ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.

Όσον αφορά στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος παρακολουθεί τις θέσεις
του,  την πιστωτική κατάταξη των αντισυμβαλλομένων και το ύψος των συμβολαίων που
συνάπτουν με κάθε έναν από αυτούς.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Επίσης, ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα
αναγωγής με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός του Ομίλου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να
παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να
διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται
ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως
ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια
όπως εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό
κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό
συν το καθαρό χρέος.

Ο Όμιλος (σε χιλ. Ευρώ) Η Εταιρεία (σε χιλ.Ευρώ)
2009 2008 2009 2008

Συνολικός Δανεισμός 163.644 156.224 158.531 150.574
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 28.980 29.256 16.737 24.305
Καθαρό χρέος 134.664 126.968 141.794 126.269
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 170.644 173.228 179.399 178.481
Σύνολο κεφαλαίου 305.308 300.196 321.193 304.750
Συντελεστής μόχλευσης 44,11% 42,30% 44,15% 41,43%

Ο συντελεστής μόχλευσης, την χρήση 2009 παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα, σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση 2008 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας.

ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές
αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε
δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται
ότι προσεγγίζει την πραγματική αξία.

Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση. Για όλα τα παράγωγα, οι
εύλογες αξίες επβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει
τις σχετικές συμβάσεις.
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4.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη που διενήργησαν ουσιώδεις συναλλαγές μαζί της για την
περίοδο αναφοράς είναι η Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει κατά
100%. Η Ιατρική Τεχνική δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας ιατρικών και χειρουργικών
εργαλείων καθώς και πάσης φύσεως υγειονομικού υλικού, προμηθεύει δε τις νοσηλευτικές
μονάδες της Εταιρείας. Εντός του 2009 η Εταιρεία διενήργησε αγορές ύψους € 41,35 εκ. από
την Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ, οι υποχρεώσεις της δε προς αυτήν ανέρχονται σε € 30,74 εκ.

Αλλη συνδεδεμένη εταιρεία με ουσιώδεις συναλλαγές είναι η Eurosite Α.Ε., θυγατρική της
Εταιρείας κατά 100%.  Μέσω της Eurosite  Α.Ε.  θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία της
Εταιρείας στην Παιανία Αττικής, στην οποία υπάρχει η πρόθεση να ανεγερθούν νοσηλευτικές
μονάδες. Η Εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους € 3,6 εκατ. από την Eurosite Α.Ε., εκ των οποίων
€1,548 εκατ. κατεβλήθησαν έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τέλος, στις απαιτήσεις της Εταιρείας από θυγατρικές συμπεριλαμβάνονται €5,9 εκατ. από την
εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε.,  τα οποία αφορούν σε καταβολές της μητρικής έναντι αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου.

Επίσης συνδεδεμένη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 με την Εταιρεία είναι η ασφαλιστική
εταιρεία La Vie Assurance, η οποία διατηρεί με την Εταιρεία σύμβαση παροχής νοσηλευτικών
υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της. Η Εταιρεία εντός του 2009 είχε έσοδα € 1,8 εκ από την
La Vie Assurance, οι δε απαιτήσεις της από αυτήν στις 31.12.2009 ανέρχονται σε € 2,55 εκ.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Δεν υπάρχουν

6.  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Στη χώρα μας, τα
αποτελέσματα της κρίσης,  λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της,  είναι πιο έντονα.  Η
επιδείνωση όλων σχεδόν των οικονομικών δεικτών (Δημόσιο Χρέος, Έλλειμμα, Ανεργία,
Πτώση Παραγωγής, Κατανάλωσης), σε συνδυασμό με τη λήψη των πρόσφατων οικονομικών
μέτρων, δημιουργούν ένα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις
επιχειρήσεις.

Ο χώρος της Υγείας βέβαια, επηρεάζεται λιγότερο από άλλους κλάδους, λόγω της φύσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Όμως, τα προβλήματα ρευστότητας των Δημόσιων Ασφαλιστικών
Ταμείων και η πτώση της αγοραστικής δύναμης των ιδιωτών,  δημιουργούν ένα αρνητικό
πλαίσιο, του οποίου οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στα οικονομικά αποτελέσματα του
κλάδου.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι είναι υπό διαμόρφωση μια νέα πολιτική στον χώρο της Υγείας
και ειδικότερα στο φάρμακο, στην τιμολόγηση των προσθετικών υλικών και στην εφαρμογή
Φ.Π.Α., αλλαγές οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του
Ομίλου.
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Βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης για το 2010, είναι η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας
μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των τμημάτων των κλινικών και  η πραγματοποίηση
των απαραίτητων επενδύσεων, ώστε η παροχή υπηρεσιών να παραμένει πάντα σε υψηλά
επίπεδα.

Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια αύξησης των εσόδων με την προσέλευση νέων ιατρών, τη
συνεργασία με νέες Ασφαλιστικές Εταιρείες και τη διεύρυνση των συνεργασιών με Ιδιωτικές
Εταιρείες με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

Η παρουσία της οικογένειας  Αποστολόπουλου και του Γερμανικού κολοσσού Asklepios
Kliniken στο τιμόνι της εταιρείας εγγυάται τη σίγουρη πορεία μέσα στις ιδιαίτερα αντίξοες
συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και όλος ο κόσμος. Είναι πεποίθησή μας ότι, με
τις πρωτοβουλίες που πήρε ήδη και με αυτές που σύντομα θα πάρει,  το Ιατρικό Αθηνών
πληρεί την κοινωνική του αποστολή αλλά και ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που,  εδώ και 25
χρόνια, του δείχνει το ελληνικό κοινό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα της παραγράφου 8 του άρθρου 4 Ν.3556/2007

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του 2009, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.
ανήλθαν σε 17,1 εκατ.ευρώ  περίπου.

Το 2009, ο Όμιλος αύξησε το δανεισμό του κατά περίπου 7 εκατ.ευρώ.

Την 31/12/2009, ο συνολικός καθαρός δανεισμός του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των 134,66
εκατ.ευρώ περίπου, ήτοι σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακρυπρόθεσμων δανείων ποσό 163,64
εκατ.ευρώ μείον ταμειακά διαθέσιμα ποσό 28,98 εκατ.ευρώ.

Οι καθαρές ταμειακές ροές του Ομίλου για το έτος, ανήλθαν σε (0,276) εκατ. ευρώ περίπου.

Καθαρός Δανεισμός : Σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων μείον τα
χρηματικά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών.

Ο σχετικός δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια  του Ομίλου έχει ως εξής :

Δείκτης 31/12/2009 31/12/2008
Καθαρός δανεισμός / προς ίδια κεφάλαια
(Net Debt to Equity) 78,92% 73,29%

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2009, συνολικού ύψους
768.359,80 ευρώ (0,01 ευρώ ανά μετοχή), στην οποία θα πρέπει να παρευρίσκεται ή να
εκπροσωπείται τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ
Ν.3556/2007

(α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Την 31η Δεκεμβρίου 2009, το Μετοχικό Kεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 26.888.153,80
ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε 86.735.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31
ευρώ η καθεμία.

Με  βάση το μετοχολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2009, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν
η ακόλουθη :

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν
υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέουν τις
μετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχουν.

(γ) Σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του
Ν.3556/2007.

Την 31η Δεκεμβρίου 2009, η G.Apostolopoulos Holdings, κατείχε ποσοστό 32,09%.

Η Asklepios International Gmbh, κατείχε ποσοστό 30,73%.

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου,  εκτός από τα προβλεπόμενα από τον Ν.
2190/1920.
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Μέτοχος Αριθμός μετοχών
που κατέχει

Ποσοστό συμμετοχής
31η Δεκεμβρίου 2009

G.Apostolopoulos Holdings SA 27.833.843 32,09%
Asklepios International GMBH 26.649.532 30,73%
Eurofinanciere d’ Investissement Monaco 2.585.057 2,98%
Credit Suisse – Zurich 2.487.295 2,87%
Highclere  International Investors  International SI 2.093.453 2,41%
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <2% 25.086.800 28,92%

86.735.980 100,00%
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στ) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

Δεν υπάρχουν.

(ζ)  Αρμοδιότητα Δ.Σ.  για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την επιφύλαξη της παρ.  17  του άρθρου,  ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια
της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά την από 20-7-1993 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ανανέωσε την πιο πάνω εξουσία του
Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέντε ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το
δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων
μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που
έχει καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από
τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε
ανανέωση.

Δεν έχει γίνει ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

(η) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Δεν υπάρχουν.

(θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία  τίθεται σε ισχύ,
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας
πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής,  εκτός εάν,  εξαιτίας της φύσεώς της,  η
δημοσιοποίηση της συμφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

(ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με
το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας
πρότασης.

Δεν υπάρχουν.

Τέλος, τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το
καταστατικό της εταιρείας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής :
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Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος
ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα
προτίμησης,  σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο,  υπέρ των κατά την
εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό
Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε
την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,
διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να
μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα,
δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6  και 7  του
άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές
που θα στέλνονται στους μετόχους.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του ως προς την
Εταιρεία, στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα  της
εταιρείας.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να
συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που
να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η
αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται
με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος
να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην
αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από
την ημέρα αναβολής.
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3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε
ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο :

 α)  Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά,  που μέσα στην τελευταία διετία
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή
της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε
για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις
της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει
πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία
στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της
προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση,
ή αν προτιμάει, πριν απ’ αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και τη παρ.4 του άρθρου, οποιαδήποτε
αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Μονομελές
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει
σύμφωνα με το άρθρο 12  του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα
δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους
και :

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του
αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από
το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος
διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι
διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι
πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία
από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία
τελέστηκαν.
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9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την
προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η
μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι,  που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8  και 9,  πρέπει να
προσκομίζουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την οποία προκύπτει ότι
είναι καταχωρημένες οι μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, μέχρι να εκδοθεί
απόφαση,  πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30  ημερών από την
υποβολή της αίτησης.

Μαρούσι, 23/3/2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») και των

θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,  καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών

αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
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οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών

καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των

θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις

ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

      Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34
Αθήνα

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111            Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
διοικητικό συμβούλιο της "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." την 23η Μαρτίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο στην διεύθυνση www.iatriko.gr. Τα δημοσιευθέντα στον τύπο οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων
της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.

Γεώργιος Αποστολόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
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Σελίδα
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 25

Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2009 και 31ης Δεκεμβρίου 2008 26

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 27

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 28

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 29

Περιγραφή επιχείρησης 31

Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων 32

Κύριες λογιστικές αρχές 32-55

Διαχείριση κινδύνων 55-61
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ΚΑΙ 2008

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

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

Σημειώσεις 2009 2008 2009 2008
ΕΣΟΔΑ:

Καθαρές πωλήσεις 286.650 284.712 279.397 278.476

Κόστος πωλήσεων  8 (234.245) (230.901) (235.779) (235.250)

Μεικτό κέρδος 52.405 53.811 43.618 43.226

Έξοδα διοίκησης και
διάθεσης 9 (34.668) (30.850) (29.307) (27.644)

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 10 2.680 2.403 3.791 2.501
Καθαρά χρηματοοικονομικά

έσοδα/(έξοδα) 11 (14.282) (14.517) (9.841) (10.948)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 6.135 10.848 8.261 7.135

Φόροι εισοδήματος 12 (4.215) 259 (3.007) 1.659

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.920 11.107 5.254 8.794

Αποδιδόμενο σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
εταιρείας 1.904 11.066 5.254 8.794

Δικαιώματα μειοψηφίας 16 40
1.920 11.107 5.254 8.794

Κέρδη ανά μετοχή
(σε Ευρώ)

Βασικά 13 0,02 0,13 0,06 0,10
Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών

Βασικός 13 86.735.980 86.735.980 86.735.980 86.735.980

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2008

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

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

Σημειώσεις 2009 2008 2009 2008

Καθαρό κέρδος: 1.920 11.107 5.254 8.794
Λοιπά συνολικά έσοδα:

Συναλλαγματικές διαφορές (76) (227) 0 0
Φόρος εισοδήματος

σχετιζόμενος με συστατικά
στοιχεία λοιπών συνολικών
εσόδων 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους: (76) (227) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους: 1.844 10.879 5.254 8.794

Αποδιδόμενο σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
εταιρείας 1.828 10.839 5.254 8.794
Δικαιώματα μειοψηφίας 16 40

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ
Σημειώσεις 2009 2008 2009 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό :

Ενσώματα πάγια στοιχεία 14 284.087 279.604 252.130 253.303
Υπεραξία 15 1.979 1.979 - -
Ασώματα πάγια στοιχεία 15 364 333 294 313
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 16 - - 34.927 34.867
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 17 364 384 - 30
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 547 398 543 393
Αναβαλλόμενη Φορολογία Ενεργητικού 12 4.767 4.471 4.106 4.446

Σύνολο μακροπρόθεσμου
ενεργητικού 292.108 287.169 292.001 293.352
Κυκλοφορούν ενεργητικό:

Αποθέματα 18 6.329 7.333 5.728 6.637
Εμπορικές απαιτήσεις 19 161.637 148.728 159.314 145.554
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 20 21.702 16.579 28.289 19.495
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 21 1.752 1.270 1.752 1.270
Χρηματικά διαθέσιμα 22 28.980 29.256 16.737 24.305

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 220.400 203.165 211.820 197.261
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 512.508 490.334 503.821 490.613
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
Ιδιοκτήτες της μητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 23 26.888 26.888 26.888 26.888
Υπέρ το άρτιο 23 19.777 19.777 19.777 19.777
Κέρδη εις νέον 47.504 50.200 56.720 56.065
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά

αποθεματικά 24 76.245 76.058 76.014 75.751
170.414 172.924 179.399 178.481

Δικαιώματα μειοψηφίας 230 304
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 170.644 173.228 179.399 178.481

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσμα δάνεια 25 151.596 150.231 149.339 149.949
Επιχορηγήσεις 26 22 4 1 4
Αναβαλλόμενη Φορολογία Παθητικού 12 18.258 18.473 16.230 16.450
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 27 15.040 16.010 14.848 15.903
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 28 1.507 3.480 1.346 2.938

Σύνολο μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων 186.423 188.198 181.764 185.244
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:

Εμπορικές υποχρεώσεις 29 106.462 93.424 99.927 100.476
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 25 9.048 5.994 6.192 624
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

πληρωτέες την επόμενη χρήση 25 3.000 - 3.000 -
Φόροι πληρωτέοι 7.003 8.018 4.880 5.120
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 21 11.004 5.642 11.004 5.642
Δεδουλευμένες και λοιπές

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30 18.923 15.830 17.655 15.026
Σύνολο βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων 155.441 128.908 142.658 126.888
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 512.508 490.334 503.821 490.613

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ο Όμιλος

Δικαιώματα Σύνολο

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας μειοψηφίας
ιδίων

κεφαλαίων
Τακτικό,

αφορολόγητα,
Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη
κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2009 26.888 19.777 76.058 50.200 172.924 304 173.228
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (76) 1.904 1.827 16 1.843
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 263 (263) 0 0
Μερίσματα μητρικής (4.337) (4.337) (4.337)
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία 0 (91) (91)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2009 26.888 19.777 76.245 47.504 170.414 230 170.644

Η Εταιρεία
Τακτικό,

αφορολόγητα,
Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη Σύνολο

κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον
Ιδίων

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2009 26.888 19.777 75.751 56.065 178.481
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 5.254 5.254
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 263 (263) 0
Μερίσματα (4.337) (4.337)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2009 26.888 19.777 76.014 56.720 179.399

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Ο Όμιλος

Δικαιώματα Σύνολο

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας μειοψηφίας
ιδίων

κεφαλαίων
Τακτικό,

αφορολόγητα,
Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη
κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2008 26.888 19.777 75.994 44.629 167.289 398 167.687
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (227) 11.066 10.839 40 10.880
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 291 (291) 0 0
Μερίσματα μητρικής (5.204) (5.204) (5.204)
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία 0 (134) (134)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2008 26.888 19.777 76.058 50.200 172.924 304 173.228

Η Εταιρεία
Τακτικό,

αφορολόγητα,
Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη Σύνολο

κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον
Ιδίων

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2008 26.888 19.777 75.464 52.761 174.891
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 8.794 8.794
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 286 (286) 0
Μερίσματα (5.204) (5.204)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2008 26.888 19.777 75.751 56.065 178.481

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ΚΑΙ 2008
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ
2009 2008 2009 2008

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων 6.135 10.848 8.261 7.135
Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 12.284 11.695 11.575 11.089
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (970) 2.162 (1.055) 2.158
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 145 200 145 200
Λοιπές προβλέψεις και έκτακτα αποτελέσματα (3) 124 (3) (84)
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων 301 12 303 (3)
Έξοδα απαξίωσης στοιχείων ενεργητικού 208 0 0 0
Έσοδα από συμμετοχές (94) (96) (4.343) (3.366)
Έσοδα από Συγγενείς Εταιρείες του ομίλου (10) (26) 0 0
Τόκοι και συναφή έσοδα (1.436) (3.202) (1.331) (3.125)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 15.821 17.839 15.515 17.439
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης

θυγατρικών εξωτερικού 45 (28) 0 0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης 32.426 39.528 29.067 31.443

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα 1.003 (544) 909 (205)
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες

απαιτήσεις (18.529) 359 (22.806) 65
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις 14.152 695 490 6.727
Τόκοι πληρωθέντες (10.459) (12.197) (10.153) (11.797)
Φόροι πληρωθέντες (5.742) (2.442) (3.126) (2.368)

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες 12.851 25.399 (5.619) 23.865
Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες:

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων
στοιχείων (17.236) (7.388) (10.704) (5.186)

Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 21 8 18 8
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 953 432 848 355
Μερίσματα εισπραχθέντα από θυγατρικές 0 0 4.300 3.366
Μερίσματα εισπραχθέντα από λοιπές

επιχειρήσεις 94 95 0 0
Πληρωθείσες εγγυήσεις 1 2 0 0
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 21 78 0 78
Αγορά μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων

επενδύσεων 0 (30) (60) (30)
Πωλήσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων
επενδύσεων 30 826 30 825
Ταμειακές εκροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (16.116) (5.977) (5.568) (584)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

Έκδοση Μετοχών 0 0 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους (4.338) (5.224) (4.338) (5.224)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 2.693 (5.089) 5.074 (5.089)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων 5.706 (6.187) 3.754 (6.475)
Πληρωμή χρηματοοικονομικών μισθώσεων (980) (769) (870) (769)
Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία (91) (134) 0 0

Ταμειακές εκροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες 2.990 (17.403) 3.620 (17.557)
Καθαρή αύξηση / μείωση χρηματικών
διαθεσίμων (276) 2.019 (7.567) 5.724
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους 29.255 27.236 24.305 18.580
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους 28.980 29.255 16.738 24.305

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Στοιχεία
Επιχείρησης:

Διοικητικό Συμβούλιο: Δρ. Γεώργιος  Β. Αποστολόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος
Jochen Guenter Paul Schmidt – Μέλος Δ.Σ.
Stephen Leonhard - Μέλος Δ.Σ.

Έδρα Εταιρείας: Διστόμου 5-7 , Τ.Κ. 15125 Μαρούσι

ΑΡ.ΜΑΕ: 13782/06/Β/86/06

Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 και Χέυδεν 8-10
104 34, Αθήνα
Ελλάδα
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Η Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο
‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.’ (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο
‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και
εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο
Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και απασχολούν 2.898 και 3.227 υπαλλήλους αντίστοιχα.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις επισυναπτόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου μαζί με τα σχετικά ποσοστά του Ομίλου περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ονομασία εταιρείας Χώρα έδρας Δραστηριότητα

%
συμμετοχής

ομίλου
2009

%
συμμετοχής

ομίλου
2008

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού Υλικού 100,00% 100,00%

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο 51,00% 51,00%
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό Κέντρο 50,50% 50,50%

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων 33,00% 33,00%

HOSPITAL
AFFILIATES
INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 68,89% 68,89%

MEDSANA BMC ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρο 100,00% 100,00%
BIOAXIS SRL (πρώην
MEDSANA SRL) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρο 78,90% 78,90%

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων 100,00% 100,00%

ORTELIA HOLDINGS ΚΥΠΡΟΣ Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων 99,99% 99,99%

MEDICAFE A.E. ΕΛΛΑΔΑ Καφεζαχαροπλαστείο-κυλικείο 55,00% 55,00%

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ Μαιευτική και γυναικολογική κλινική 100,00% -

INTEROPTICS A.E. ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής
πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής 27,33% 27,33%

Ι.Ε.EUROHOSPITAL AE ΕΛΛΑΔΑ Διαχείριση, οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών
μονάδων - 50,00%
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

3α. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

(a) Βάση σύνταξης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
(εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»)  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν
Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.  Επίσης,  οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες.

(β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία και οι Ελληνικές θυγατρικές της τηρούν τα
λογιστικά τους βιβλία και ετοιμάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό
Νόμο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές της Εταιρείας τηρούν τα
λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Για την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της μητρικής, οι οικονομικές καταστάσεις των ξένων θυγατρικών προσαρμόζονται σε
σχέση με τις διατάξεις του Ελληνικού Εμπορικού Νόμου 2190/1920. Οι συνημμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω καταστατικές οικονομικές καταστάσεις
κατάλληλα προσαρμοσμένες και αναμορφωμένες  βάσει εξωλογιστικών εγγραφών προκειμένου να
συμφωνούν με τα ΔΠΧΑ.

(γ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε
ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, στις
23 Μαρτίου 2010.

(δ) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί
όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και
εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιμήσεις.

3β. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

(a) Βάση Ενοποίησης: Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας καθώς και όλων των θυγατρικών
εταιρειών στις οποίες ασκεί έλεγχο.  Ο έλεγχος υφίσταται όταν η Εταιρεία μέσω άμεσης ή έμμεσης
κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου στο
Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών.  Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο
ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία
ο έλεγχος παύει να υφίσταται.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας θυγατρικής
(Κέντρο Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων Α.Ε.), στην οποία αν και η μητρική
κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου,  ασκεί έλεγχο μέσω της δυνατότητας διορισμού
της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

32



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται και η εταιρεία Medicafe Α.Ε. με την μέθοδο
της καθαρής θέσης, στην οποία ο Όμιλος κατέχει μεν το 55% αλλά λόγω εκχώρησης της διαχείρισης σε
τρίτους, η κυριότητα αυτή δεν συνιστά έλεγχο, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες
οικονομικές καταστάσεις » παράγραφος 13.

Η εταιρεία Γαία μαιευτικό και γυναικολογικό κέντρο Αθηνών Α.Ε. συστάθηκε εντός του α’ τριμήνου της
χρήσεως 2009 και περιλήφθηκε στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την
χρήση 1/1-31/12/2009, με ποσοστό συμμετοχής 100%.

Η εταιρεία Ι.Ε.  Eurohospital A.E. δεν περιλήφθηκε στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου για την χρήση 1/1-31/12/2009, λόγω εκποίησης του συνόλου των κατεχόμενων μετοχών της,
τον Φεβρουάριο του 2009.

Η επίδραση από την μη ενοποίηση της .Ε.  Eurohospital A.E στα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου είναι
ήσσονος σημασίας.  Η ενοποίηση της Γαία μαιευτικό και γυναικολογικό κέντρο Αθηνών Α.Ε.  επέφερε
μεταβολή σε ποσοστό 54% στα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιωμάτων
μειοψηφίας ενώ δεν επέφερε μεταβολή συνολικά άνω του 25% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και
στην ενοποιημένη καθαρή θέση των Ιδιοκτητών  της Μητρικής.

Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Έρευνα και Αξονική Έρευνα σύμφωνα με αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων τους έχουν τεθεί σε εκκαθάριση από 1/7/2006. Προγενέστερα και καθόλη την διάρκεια της
χρήσης 2006  οι εν λόγω εταιρείες μεταβίβασαν μαζί με τα παραγωγικά τους πάγια –  μηχανολογικό
εξοπλισμό, τις λειτουργίες τους στην Μητρική εταιρεία με συνέπεια οι Ισολογισμοί τους να μην
περιλαμβάνουν μη κυκλοφορούντα στοιχεία. Επομένως η εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών δεν έχει
θεωρηθεί ως διακοπτόμενη δραστηριότητα ώστε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες» προκειμένου να παρουσιαστούν διακεκριμένα τα λειτουργικά τους αποτελέσματα και
τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Όλες οι
θυγατρικές που ενοποιούνται συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για την ίδια περίοδο και την
ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου) με αυτήν της μητρικής με εξαίρεση τις θυγατρικές Έρευνα και Αξονική
Έρευνα, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις για περιόδους 1/7-30/6. Όμως για σκοπούς
ενοποίησης συντάχθησαν οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών που αφορούσαν την ίδια
περίοδο με αυτήν της Μητρικής (1/1/2009-31/12/2009), οι οποίες και περιλήφθησαν στην ενοποίηση.

Ο Όμιλος ακολουθεί τη λογιστική πολιτική σύμφωνα με την οποία χειρίζεται τις συναλλαγές με τους
μετόχους της μειοψηφίας ως συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου.

(β) Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (απλές οικονομικές καταστάσεις): Οι συμμετοχές της
μητρικής Εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

33



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

(γ) Συμμετοχές σε Συγγενείς:

(i) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου στις εταιρείες στις οποίες ασκεί
σημαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες, λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της
καθαρής θέσεως.  Με βάση αυτή τη μέθοδο,  η συμμετοχή στην συνδεδεμένη καταχωρείται στο κόστος
κτήσεως πλέον των μεταβολών στο ποσοστό του Ομίλου στην καθαρή τους θέση, μετά την αρχική
ημερομηνία κτήσεως,  μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας.  Η ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων απεικονίζει την αναλογία  του Ομίλου στα αποτελέσματα της συνδεδεμένης.  Όλες οι
συγγενείς εταιρείες που περιλήφθησαν στην ενοποίηση συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για
την ίδια περίοδο και την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου) με αυτήν της μητρικής.

(ii) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής: Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις
απλές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές
απομείωσης.

(δ) Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες (από κοινού ελεγχόμενες οντότητες) : Ο Όμιλος δεν συμμετέχει σε
κοινοπραξίες, οι οποίες αποτελούν από κοινού ελεγχόμενες οντότητες με άλλες επιχειρήσεις. Οι από
κοινού ελεγχόμενες οντότητες περιλαμβάνοται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την
μέθοδο της καθαρής θέσεως σύμφωνα με την παράγραφο 38 του Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε
κοινοπραξίες »  μέχρι την ημερομηνία που ο Όμιλος παύει να τις ελέγχει από κοινού με άλλους
εταίρους.

(ε) Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των
Ελληνικών 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 τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε
ξένα νομίσματα απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή ζημίες που
προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.

Το νόμισμα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Ομίλου είναι το επίσημο νόμισμα της εκάστοτε
χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων όλοι
οι λογαριασμοί του ισολογισμού των θυγατρικών μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την συναλλαγματική
ισοτιμία που είναι σε ισχύ την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  Τα έσοδα και τα έξοδα
μετατρέπονται με βάση την μέση σταθμική ισοτιμία που επικρατούσε κατά την διάρκεια του έτους.

Η σωρευμένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω μετατροπή καταχωρείται απ’ ευθείας στα
ενοποιημένα ίδια κεφάλαια έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και
μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης.

(στ) Ασώματες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται κυρίως από λογισμικά
προγράμματα και εμπορικά δικαιώματα. Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους,
η οποία έχει οριστεί στα πέντε έτη.  Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος
αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου
αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και
τυχόν απομειώσεων της αξίας τους.
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(ζ) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την
πραγματοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράμματος αναγνωρίζονται σαν
ασώματο πάγιο στοιχείο μόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματες
Ακινητοποιήσεις».

(η) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά
οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα
παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του
εσόδου.

Πώληση υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης τις υπηρεσίας.

Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και
του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.

Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.

Μερίσματα
Tα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέμουν.

(θ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα, και τα κτίρια αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος (τεκμαρτό
κόστος βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1), μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
απομείωσής τους.  Τα μηχανήματα,  μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
απομείωσης τις αξίας τους.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων,  κτιρίων κατά την 1η

Ιανουαρίου 2004  και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον.

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται.
Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα
των αντίστοιχων παγίων.

Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή
όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους.  Τα κέρδη ή οι
ζημιές που προκύπτουν από την διαγραφή του παγίου περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα
της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
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(ι) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές, οι οποίοι
προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.  Τα ποσοστά που
χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Κατηγορία Ετήσιο Ποσοστό
Κτίρια 2%
Μηχανήματα και Εξοπλισμός 6,67%- 10%
Μεταφορικά Μέσα 6%-10%
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10%- 20%

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία Ισολογισμού

(κ) Υπεραξία: Οι συνενώσεις εκμεταλλεύσεων λογίζονται με βάση τη μέθοδο της εξαγοράς (acquisition
accounting method). Με βάση αυτή τη μέθοδο αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες τα περιουσιακά στοιχεία
(περιλαμβανομένων των προγενέστερα μη αναγνωρισμένων ασώματων περιουσιακών στοιχείων) και οι
υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων) του εξαγοραζόμενου κατά την
ημερομηνία εξαγοράς. H υπεραξία από συνενώσεις εκμεταλλεύσεων προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του
τιμήματος και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής,  των επιμέρους περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν.  Στη συνέχεια η υπεραξία
αποτιμάται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν
γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την
ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του τιμήματος
εξαγοράς),  η υπεραξία που αποκτάται,  κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών,  ή σε
ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή.

Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας ταμειακών
ροών, οι οποίες σχετίζονται με την υπεραξία.

Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών,  συμπεριλαμβανομένης και της
αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης.

Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία,  πωληθεί,
τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα πρέπει να συμπεριληφθεί στην λογιστική αξία του
τμήματος αυτού προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί
στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε και του
τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παραμένει.

Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις εταιρειών,  έχει επιμερισθεί και
παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου στις βασικές μονάδες παραγωγής ταμειακών ροών (cash
generating units), οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».  Ο Όμιλος,  προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα
απομείωσης της υπεραξίας,  διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των μονάδων
παραγωγής ταμειακών ροών, στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Ομίλου, και με βάση
τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν προέκυψε θέμα απομείωσης.

36



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Όταν ο Όμιλος αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες (εξαγορά
ποσοστών μειοψηφίας),  η συνολική διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της αναλογίας των
ποσοστών μειοψηφίας που αποκτώνται (υπεραξία ή αρνητική υπεραξία) εκκαθαρίζεται απ’ ευθείας στα
ίδια κεφάλαια επειδή θεωρείται ως συναλλαγή μεταξύ μετόχων (entity concept method). Κατ’
αντιστοιχία,  όταν πωλούνται ποσοστά μειοψηφίας (χωρίς η τελική συμμετοχή να οδηγεί σε απώλεια
του ελέγχου της θυγατρικής),  τότε τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απ’  ευθείας στα ίδια
κεφάλαια.

(λ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων
ακινητοποιήσεων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε
ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για
σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί
να μην είναι ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής
πώλησης και της αξίας χρήσεως.  Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα
μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς,  μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση
ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.  Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης,  τα
στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές
δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.

(μ) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:

· Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

· Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως,
χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.

· Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού, ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον
έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.

Όπου ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο
βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη
συμμετοχή,  η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην
χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού
που μπορεί ο Όμιλος να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή
δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και
δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά),  ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου είναι η
αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσει,  με εξαίρεση την
περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου, το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η
συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
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(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού από-
αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου
μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας
υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.

(ν) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας.  Το κόστος των ετοίμων και ημι-ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα
που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και
αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενο σε κανονική λειτουργική
ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και συσκευασία. Το κόστος των πρώτων υλών
και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία των ετοίμων προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας
μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την
πώλησή τους.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος
αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικά τα αποθέματα των φαρμάκων
αποτιμώνται με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή στην τελευταία τιμή κτήσεως, λόγω του υφισταμένου
καθεστώτος διατιμήσεως, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.2 «Αποθέματα», παράγραφος 25.

(ξ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι
μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης)
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται από τη διοίκηση
για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα σχετικής πρόβλεψης με κριτήρια τη δυνατότητα του πελάτη να
πληρώσει και την παλαιότητα των υπολοίπων του.  Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται
στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μη διαγράφεται
καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.

(ο) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων προέρχεται από
δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των
οποίων θεωρείται περιορισμένος. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες,  ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των
πελατών.

(π) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.  Για τη
σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(ρ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Μητρικής
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.  Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της
ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια
Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.

(σ) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο
κόστος. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα δάνεια που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται
βάσει της τιμής κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται
επί τη βάση του δεδουλευμένου.
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(τ) Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο την οποία
πραγματοποιούνται.

(υ) Αποθεματικό για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για
αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που
έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των
εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας
την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων  υποχρέωσης (Projected Unit Method).
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας, στις
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που
έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης 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 - περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του
καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10%
τις μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης
δεν χρηματοδοτούνται.

(φ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τους
κύριους Κρατικούς Ασφαλιστικούς Φορείς που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ), οι οποίοι
χορηγούν συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος
να συνεισφέρει μέρος του 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.

(χ)  Τραπεζικός δανεισμός : Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το
οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα
σύναψης.  Μετά την αρχική καταχώρηση,  αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου (effective  rate).  Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις διαφορές του
αναπόσβεστου κόστους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης όπως και οι διαφορές που
προκύπτουν κατά την αποαναγνώριση (αποπληρωμή) της δανειακής υποχρέωσης. Τα κόστη δανεισμού
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγματοποιούνται.

(ψ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος
υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην
Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος
εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές
τους δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων
φορολογικών συντελεστών.

39



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:

· Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απομείωση
της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση του στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η
οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.

· Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των
προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.

· Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι
πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

· Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με
τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.

· Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο
φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο
προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι
των προσωρινών διαφορών.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί,  ή,  η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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(ω) Χρηματοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο,
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή,  αν
αυτή είναι χαμηλότερη,  στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.  Οι πληρωμές για
χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της
χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας στα αποτελέσματα. Τα
κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου
ή την διάρκεια της μίσθωσης.

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους της κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων
αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια
της μίσθωσης.

(αα) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει
παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων,  είναι πιθανή η
εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται
έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης.  Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική,  οι
προβλέψεις 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 ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,  εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

(αβ) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη
που αποδίδονται στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που
αποκτήθηκαν από τον Όμιλο ως ίδιες μετοχές.  Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται
διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους του Ομίλου (προσαρμοσμένο με την
επίδραση της μετατροπής δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές)  με το μέσο σταθμικό αριθμό
μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο με την επίδραση των
δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές).

(αγ) Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τομέα Δραστηριότητας: Ο Όμιλος παρέχει χρηματοοικονομικές
και άλλες πληροφορίες αναφορικά με τους λειτουργικούς του τομείς ή συναθροίσεις λειτουργικών
τομέων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.  Λειτουργικοί τομείς είναι τμήματα μιας οντότητας για τα
οποία υπάρχουν διαθέσιμες, ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και οι οποίες αξιολογούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση,  με σκοπό την κατανομή πόρων και την αξιολόγηση
αποδόσεων.
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(αδ) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά εργαλεία και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων: Tα
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία στην
ημερομηνία συμβάσεως και μεταγενέστερα επιμετρώναι στην εύλογη τους αξία. Η μέθοδος
αναγνώρισης του κέρδους ή ζημίας που απορρέει από την αποτίμηση αυτή εξαρτάται από το κατά
πόσον αυτά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν προσδιοριστεί ως εργαλεία
αντιστάθμισης κινδύνου και τη φύση του αντισταθμιζόμενου κινδύνου. Ο Ομιλος καταγράφει κατά την
ημερομηνία συναλλαγής τη σχέση μεταξύ του αντισταθμιστικού εργαλείου και του αντισταθμιζόμενου
αντικειμένου (αύξηση κυμαινόμενου επιτοκίου) καθώς και του σκοπού αντιστάθμισης κινδύνου και της
στρατηγικής υλοποίησης συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου. Ο Ομιλος καταγράφει επίσης το αρχικό
σκεπτικό για την αντιστάθμιση κινδύνου και μετρά, κατά την διάρκεια των συναλλαγών, την
αποτελεσματικότητά των εργαλείων αυτών στο να αντισταθμίζουν την διακύμανση στις ταμειακές ροές
των αντικειμένων αντιστάθμισης.

Τον Φεβρουάριο του 2008,  ο Όμιλος σύνηψε συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων,  και πιο
συγκεκριμένα είτε απλές συμφωνίες ανταλλαγής ταμειακών ροών (interest rate swaps) είτε συμφωνίες
περιορισμού του επιτοκίου εντός επιτοκιακών διαδρόμων με μέγιστο και ελάχιστο (interest  rate
collars), ως πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Οι συμφωνίες αυτές συνήφθησαν βάσει
συμβατικών υποχρεώσεων που απέρρεαν από σύμβαση Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε ο Όμιλος
τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2007. Η σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου προέβλεπε ότι ο Όμιλος θα
προέβαινε σε συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων, που θα περιόριζαν την έκθεση στον
επιτοκιακό κίνδυνο, τουλάχιστον για το ήμισυ του ύψους του Ομολογιακού Δανείου. Τα
χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνήψε ο Όμιλος αντιστοιχούν με ακρίβεια στις ημερομηνίες
εκτοκισμού και αποπληρωμών κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.

Το μέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην αποτελεσματική αντιστάθμιση του
κινδύνου, αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά
απορρέει από κινήσεις στην εύλογη αξία που αναλογεί στην μη αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνων,
αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. Τα συσσωρευμένα ποσά στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων
ανακυκλώνονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων στις περιόδους όπου το αντικείμενο
αντιστάθμισης επηρεάζει το αποτέλεσμα (όταν λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προς αντιστάθμιση
συναλλαγή).

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθμισης
κινδύνου και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου ταξινομούνται ως
παράγωγα προς πώληση και επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(αε) Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα (πρωτογενή)
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39,
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από της εξής τέσσερις
κατηγορίες:

· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
· Απαιτήσεις και δάνεια,
· Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους, και
· Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών
απόκτησης/συναλλαγής.

Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
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(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με
σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των
συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.

(ii) Απαιτήσεις και δάνεια:

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα (και που είναι εκτός των
συνήθων πιστωτικών ορίων του Ομίλου), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα
σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(iii) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη:

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) με προσδιοριζόμενες ροές και
προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν διακρατούμενα έως την λήξη,  όταν ο Όμιλος έχει την
πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη.  Επενδύσεις,  οι οποίες διακρατούνται για
αόριστο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούμενες ως την λήξη
επενδύσεις αποτιμώνται,  μετά την αρχική καταχώρηση,  στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν τα
σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(iv) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις:

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία
από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση
επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην
εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι
της καθαρής θέσης μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, χρήση κατά την
οποία τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος.
Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με
βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς
συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων,  με αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με
παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης,  ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και
μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.

(αστ) Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό όταν υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων. Οι
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποίησης τους
για την συστηματική συσχέτισή τους με τα επιχορηγούμενα έξοδα.
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(αζ) Διανομή μερισμάτων: Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους του
Ομίλου αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(αη) Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με αλλαγές
στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσης

(αθ) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων: Το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών,  έχουν ήδη εκδώσει μία σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερμηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα,  η εφαρμογή των
οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2009 και
εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω:

ΔΠΧΑ 8, Λειτουργικοί Τομείς (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα» και υιοθετεί μια διοικητική
προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα.  Η πληροφόρηση που
θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης
των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί
να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον Ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων και
οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και να παρουσιάσουν συμφωνίες αναφορικά με τυχόν
διαφορές. Ο Όμιλος εφαρμόζει το  ΔΠΧΑ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23, η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος της
αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα έχει εξαλειφθεί. Αντίθετα, το κόστος δανεισμού
το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου
που πληρεί τις προϋποθέσεις, που ορίζει το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του
στοιχείου. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου,
2009)
Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Εισάγεται μια καινούρια κατάσταση συνολικού
εισοδήματος (Comprehensive income) και τα μερίσματα προς τους μετόχους θα εμφανίζονται μόνο στην
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος
εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 1 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΔΠΧΑ 2,  Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών «όροι εξάσκησης και ακυρώσεις»  -
τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με
την εισαγωγή του όρου «μη προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή
απόδοσης και ότι όλες οι ακυρώσεις,  είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα
μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις
δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, - τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας,  καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.
Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΔΠΧΑ 3, Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις – τροποποιημένα (ισχύει από 1 Ιουλίου, 2009)
Το ΔΠΧΑ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και
το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό
κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΑ 3
και το ΔΛΠ 27,  μεταξύ άλλων,  απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης
οντότητας. Τα πρότυπα αυτά εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) τον επανυπολογισμό του μεριδίου
συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται,  β)  η αναγνώριση άμεσα στα ίδια κεφάλαια της
επίδρασης όλων των συναλλαγών μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών,  όταν ο έλεγχος δεν
έχει χαθεί και γ) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την
απόκτηση.  Συγκεκριμένα,  στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με την αγορά,  μεταβολές στην
αξία του ενδεχόμενου τιμήματος,  παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις
συμβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται χωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα
επηρεάζουν συχνά την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή puttable μέσο ) -
τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο
( puttable μέσα ) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν
ως ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.  Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1  απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα puttable μέσα που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. Ο
Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση: Κατάλληλα μέσα Αντιστάθμισης -
τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιουλίου, 2009)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, επιτρέπει σε μία οντότητα να προσδιορίσει ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο
ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης της ταμιακής ροής ενός
χρηματοοικονομικού μέσου. Μια οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή
στις ταμιακές ροές που συνδέονται με έναν μονομερή κίνδυνο ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε μια
αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης.  Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζει τις
οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν
λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους
καταστάσεις. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7  Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση & επιμέτρηση και Γνωστοποιήσεις:
Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών μέσων - τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιουλίου, 2008)
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μία οντότητα να επαναταξινομήσει μη – παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία  (εκτός αυτών που έχουν αναγνωριστεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική
τους αναγνώριση) από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων σε ιδιαίτερες μόνο
περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπει την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου,
ταξινομημένου ως διαθέσιμο για πώληση,  το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων και των
απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμο για πώληση), από την κατηγορία των διαθεσίμων
προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων,  εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να
διατηρήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές μέλλον ή μέχρι την λήξη. Ο
Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς» και στο ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις , (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει σε μια εταιρία να υπολογίζει το «κόστος» επένδυσης σε
θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς στις οικονομικές καταστάσεις έναρξης
σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 ή χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό κόστος. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 απαιτεί
όλα τα μερίσματα από θυγατρικές,  από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς να αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα χρήσης στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27  θα
πρέπει να εφαρμοστεί μελλοντικά και όχι αναδρομικά. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις
δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 9  Χρηματοοικονομικά μέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2013)
Σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 9,  το οποίο προορίζεται για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39,  όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών
του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός
από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση
έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς
εµπορική εκµετάλλευση.  Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα
χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας
δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για
τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για
το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται
στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία
πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις
υποχρεώσεις παροπλισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Ο Όμιλος
εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών-τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ΔΠΧΑ 2  και το λογιστικό
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς
στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει
αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των εν λόγω
τροποποιήσεων.

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου
να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα
µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των εν λόγω τροποποιήσεων.

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση –τροποποίηση (ισχύει από 1 Φεβρουαρίου, 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα
δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της
οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν
συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα
προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας
κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία
μελέτης των εν λόγω τροποποιήσεων.

Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης: (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008)
Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν
τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για να καταχωρήσουν στις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις
παραχώρησης.  Με βάση τη Διερμηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη
σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώματο περιουσιακό στοιχείο.  Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και
δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 13, Προγράμματα πιστότητας πελατών: (Ισχύει από 1 Ιουλίου 2008)
Η Διερμηνεία 13 διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ.
πόντους) ως μέρος συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα
ανταλλάγματα στο μέλλον για την λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών,  θα πρέπει να
εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επιβράβευσης να
χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του αντιτίμου
το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε, να κατανέμεται στα ανταλλάγματα
επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η
επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της, που συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε
παρέχοντας τα ανταλλάγματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος.
Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.
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Διερμηνεία 14, Δ.Λ.Π. 19 – Οι περιορισμοί σε ένα σαφώς προσδιορισμένο ωφέλιμο περιουσιακό
στοιχείο, ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και η αλληλεπίδρασης τους: (Ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2008)
Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου που περιέχεται στο ΔΛΠ
19  «Παροχές σε εργαζόμενους»  σε σχέση με το ύψος του πλεονάσματος που αναγνωρίζεται ως
στοιχείο ενεργητικού. Επιπρόσθετα επεξηγεί πως το συνταξιοδοτικό στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού
επηρεάζεται από τις ελάχιστες καταστατικές ή συμβατικές προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο και δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 15, – Συμβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας: (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
Η Διερμηνεία πρόκειται να τυποποιήσει υφιστάμενες λογιστικές πρακτικές αναφορικά με την
αναγνώριση εσόδου μεταξύ κατασκευαστών ακινήτων με σκοπό την πώλησή τους, όπως διαμερίσματα
και σπίτια «εκτός σχεδίου», πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες
για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο
πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και
αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο και δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 16, – Αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση εξωτερικού: (Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2008)
Η Διερμηνεία εισάγει καθοδήγηση στην λογιστική αντιστάθμισης μιας καθαρής επένδυσης σε
εκμετάλλευση εξωτερικού στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας. Η διερμηνεία
αυτή διευκρινίζει:
- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την
οποία η εταιρία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική εταιρία μπορεί να
προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν
μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.
- Οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης.
- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται για τον
καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό για
συναλλαγματικές διαφορές αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις
Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται.
Ο Όμιλος εκτιμάει ότι η εν λόγω διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 17, –  Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες: (Ισχύει από 1
Ιουλίου 2009)
 Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα:
- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον
στη διάθεση της εταιρίας,
- η εταιρία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν,
-  η εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της
λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα.
- η εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που
κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της διακοπείσας
δραστηριότητας.
Η Διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μη-χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε
αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. Ο Όμιλος εκτιμάει
ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
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Διερμηνεία 18, – Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες: (Ισχύει από 1 Ιουλίου 2009)
Η Διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό
χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά
διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και
αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την
παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Ο
Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 19, – Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους: (Ισχύει
από 1 Ιουλίου 2010)
Η Διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.  Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης της εν λόγω
διερμηνείας.

Τον Μάιο του 2008 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε μια σειρά τροποποιήσεων
των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του
ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων “annual improvement project”. Οι τροποποιήσεις αυτές
εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5, Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας
θυγατρικής εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση,  σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5,
ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρία, μετά από πώληση, διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη
θυγατρική. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή από την ημέρα πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5.
Συνεπώς,  οι συμμετοχές σε θυγατρικές που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες για πώληση από τη
στιγμή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5,  πρέπει να επανεκτιμηθούν.  Πρόωρη εφαρμογή της τροποποίησης
είναι αποδεκτή.  Σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής,  θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και οι
τροποποιήσεις του ΔΛΠ 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την ημέρα
εφαρμογής των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 5. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν
επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
Η τροποποίηση αυτή καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό στοιχείο
των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 από την 1η

Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν ταξινομηθεί ως
κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν κατατάσσονται αυτόματα ως βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον
ισολογισμό.  Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρμογή.  Ο
Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 1 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8, Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη,
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι
ενός ΔΠΧΑ,  είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών πολιτικών.  Ο Όμιλος  εφαρμόζει το
τροποποιημένο ΔΛΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10, Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού δεν
θεωρούνται υποχρεώσεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 10 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16, Ενσώματα πάγια, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αντικαθιστά τον όρο «Καθαρή τιμή πώλησης» με τον όρο «Εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης»
αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια με το ΔΠΧΑ 5 και το ΔΛΠ 36.
- Τα ενσώματα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων
προορίζονται για πώληση μετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, μεταφέρονται στο λογαριασμό των
αποθεμάτων κατά τη λήξη της περιόδου αυτής και κατατάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία
κατεχόμενα προς πώληση. Οι εισπράξεις από την μεταγενέστερη πώληση εμφανίζονται ως έσοδα.
Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το ΔΛΠ 7, «Καταστάσεις ταμειακών ροών», όπου απαιτείται οι
χρηματικές πληρωμές προκειμένου για την κατασκευή ή απόκτηση σχετικών παγίων να κατατάσσονται
στην κατηγορία των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των λειτουργικών
δραστηριοτήτων εμφανίζονται και οι χρηματικές εισπράξεις από ενοίκια και μεταγενέστερες πωλήσεις
σχετικών παγίων. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 16 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, Έσοδα, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο «Άμεσα κόστη» με τον όρο «Κόστος συναλλαγών» όπως
ορίζεται στο ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 18 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19, Παροχές σε εργαζομένους, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αναθεωρεί τον ορισμό του «Κόστους προϋπηρεσίας» προκειμένου να συμπεριλάβει μειώσεις
παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους «αρνητικά κόστη
προϋπηρεσίας» και να αποκλείσει μειώσεις παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε
μελλοντικές περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραμμα παροχών.
Τροποποιήσεις στα προγράμματα παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη μείωση παροχών σχετικά
με την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές περιόδους θεωρούνται περικοπές. Η τροποποίηση έχει
μελλοντική εφαρμογή –  για αλλαγές σε παροχές που λαμβάνουν χώρα την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2009. Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρμογή.
- Αναθεωρεί τον ορισμό της «Απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος» αποκλείοντας
διαχειριστικά κόστη του προγράμματος εάν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις αναλογιστικές υποθέσεις
βάσει των οποίων έγινε η επιμέτρηση των δεσμεύσεων καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση έχει
αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή της.
- Αναθεωρεί τον ορισμό των «βραχυπρόθεσμων» και «άλλων μακροπρόθεσμων» παροχών σε
εργαζομένους προκειμένου να επικεντρωθεί στο σημείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να
διακανονιστεί. Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή
της.
- Καταργεί την αναφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκειμένου να εναρμονιστεί με το ΔΛΠ 37,
«Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Το ΔΛΠ 37 δεν
επιτρέπει την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και
ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή της. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 από την
1η Ιανουαρίου 2009.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με την αγορά δεν θα
εξαιρούνται από την απαίτηση εμφάνισης τεκμαρτού επιτοκίου.  Το τεκμαρτό επιτόκιο των
επιχορηγούμενων δανείων θα είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς,  και συνεπώς θα
εναρμονιστεί με το ΔΛΠ 39. Η διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του προεξοφλημένου
ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση.  Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή –  για κρατικές
επιχορηγήσεις που εισπράττονται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται η προγενέστερη
εφαρμογή της. Εντούτοις, το ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς» δεν έχει αναθεωρηθεί για τους καινούριους χρήστες των προτύπων και συνεπώς απαιτείται
η εμφάνιση τεκμαρτού επιτοκίου σε όλα τα σχετικά δάνεια που εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία της
μετάβασης.  Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του
καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό του «κόστους δανεισμού» προκειμένου να ενώσει όλα τα
συστατικά στοιχεία του «κόστους δανεισμού» σε ένα – το έξοδο τόκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη
μέθοδο πραγματικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο ΔΛΠ 39. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ
και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή. Ο Όμιλος  εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 από την
1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27, ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Στην περίπτωση που η μητρική εταιρία αποτιμά μια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39  στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της,  ο χειρισμός αυτός εξακολουθεί και στην
περίπτωση που μεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση.  Η
τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή, από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5.
Συνεπώς, όσες θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως κατεχόμενες προς πώληση από την ημερομηνία
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5  θα χρειαστεί να επανεκτιμηθούν.  Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρμογή.  Ο
Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση αποτιμάται σε εύλογη αξία,  σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
(εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28), μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 αναφορικά με
τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σημαντικών περιορισμών στην ικανότητα της συγγενούς
επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην εταιρία σε μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή αποπληρωμής
δανείων έχουν εφαρμογή.  Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ παρόλο που επιτρέπεται και η
μελλοντική εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή. Σε περίπτωση προγενέστερης
εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω τροποποίηση καθώς και την
τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», της
παραγράφου 1  του ΔΛΠ 31,  «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες»  και της παραγράφου 4  του ΔΛΠ 32,
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».
- Για σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης, η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα
μοναδικό περιουσιακό στοιχείο – συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αναστροφής ζημιάς
απομείωσης. Συνεπώς, σε περίπτωση απομείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανομή της απομείωσης
στην υπεραξία η οποία εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζημία απομείωσης αναστρέφεται
στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση αυξάνεται. Σε
περίπτωση προγενέστερης εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παραπάνω
τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ΔΛΠ 31, «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και της παραγράφου
4 του ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ
28 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 29, Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες,
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων αναφορικά με τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε ιστορικό κόστος π.χ.  τα ενσώματα πάγια.  Δεν
αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις μετάβασης λόγω του ότι η τροποποίηση είναι περισσότερο διευκρίνιση
και όχι αλλαγή. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του
καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 31, Συμμετοχές σε κοινοπραξίες, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν μία κοινοπραξία αποτιμάται σε εύλογη αξία,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 31), μόνο οι απαιτήσεις
του ΔΛΠ 31  σχετικά με την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του μέλους της κοινοπραξίας και της
κοινοπραξίας,  καθώς επίσης και σχετικά με την περίληψη των οικονομικών πληροφοριών για τα
στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
Σε περίπτωση προγενέστερης εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την
τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», του
ΔΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και της παραγράφου 4 του ΔΛΠ 32,
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν
επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 34, «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ
33. Ο Όμιλος  εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 34 από την 1η Ιανουαρίου 2009

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36, Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος των προεξοφλημένων
ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της «εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης»,
απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης της μεθόδου των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της «αξίας λόγω χρήσης». Η
τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή. Ο Όμιλος εφαρμόζει
το τροποποιημένο ΔΛΠ 36 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η εταιρεία αποκτά
το δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαμβάνει τις υπηρεσίες. Η τροποποίηση έχει αναδρομική
ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
- Καταργεί την αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη μέθοδο
απόσβεσης άυλων παγίων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό
λιγότερων σωρευμένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν με την εφαρμογή της σταθερής
μεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μεθόδου απόσβεσης της μονάδας παραγωγής. Η τροποποίηση
έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
-Μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή έχει
πραγματοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή των
υπηρεσιών. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 38 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
- Διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα – συγκεκριμένα, τα παράγωγα που
έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής αντιστάθμισης μετά την αρχική
αναγνώρισή τους – δεν θεωρούνται επαναταξινομήσεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να μεταφερθεί
από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην κατηγορία της «εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων»
μετά την αρχική αναγνώριση. Ομοίως, όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
υποστεί επαναταξινόμηση ως αποτέλεσμα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής μίας ασφαλιστικής
εταιρίας σύμφωνα με την παράγραφο 45  του ΔΠΧΑ 4,  «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»,  αυτό αποτελεί
αλλαγή των περιστάσεων και όχι επαναταξινόμηση. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και
ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
- Καταργεί την αναφορά του ΔΛΠ 39 στον όρο «τομέας» κατά τον καθορισμό ενός εργαλείου ως μέσο
λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη
εφαρμογή.
- Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισμό ενός χρεωστικού τίτλου μετά την παύση λογιστικής
αντιστάθμισης της εύλογης αξίας.  Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η
προγενέστερη εφαρμογή. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν  επηρεάζουν τις οικονομικές
του καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε ακίνητα, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16)  όσον αφορά τα
ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα
να ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που εταιρία δεν είναι
σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά αναμένει να
προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του,  το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα
επιμετρηθεί στο κόστος έως τη στιγμή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα
ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται η
προγενέστερη εφαρμογή της. Μια εταιρία επιτρέπεται να εφαρμόσει την σχετική τροποποίηση
οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες αξίες των υπό κατασκευή
επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής.
- Αναθεωρεί τις συνθήκες εκούσιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής προκειμένου να υπάρξει συνέπεια με
το ΔΛΠ 8.
- Διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό μίσθωση είναι
ίση με την τελευταία αποτίμησή του προσαυξημένη κατά οποιαδήποτε αναγνωρισμένη υποχρέωση. Ο
Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 40 από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, Γεωργία (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αντικαθιστά τον όρο «κόστος σημείου πώλησης» με τον όρο «κόστος πώλησης». Αναθεωρεί στο
παράδειγμα δέντρα σε μια φυτεία δάσους τον όρο «Κορμοί δέντρων» σε «δέντρα που έχουν
καταρριφθεί».
- Καταργεί την αναφορά στη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ-φόρου προκειμένου για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας, επιτρέποντας έτσι τη χρήση είτε του προ-φόρου είτε του μετά-φόρου
προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόζεται.
- Καταργεί το γεγονός ότι απαγορεύονταν να λαμβάνονται υπόψη οι ταμειακές ροές που απορρέουν
από πρόσθετες μεταβολές κατά την εκτίμηση της εύλογης αξίας.  Αντιθέτως,  λαμβάνονται υπόψη οι
ταμειακές ροές που αναμένονται να προκληθούν από την «πιο σχετική αγορά».  Η τροποποίηση έχει
αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.  Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΠΧA 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών μεταξύ εταιρειών ιδίου ομίλου και οι οποίες τακτοποιούνται ταμειακά ενώ ανακαλεί τις
διερμηνείες 8 και 11. Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης των εν λόγω τροποποιήσεων.

Τον Απρίλιο του 2009  το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη σε μια σειρά
τροποποιήσεων των προτύπων με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών και την παροχή διευκρινίσεων. Οι
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010.

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». (ισχύει από την ή μετά την 1
Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και οι
συνενώσεις κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.

ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες».
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες
δραστηριότητες.

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα
περιουσιακά στοιχεία του τομέα.

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση
συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν στοιχείο.

ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών».
Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό
στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες.

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.

ΔΛΠ 18 «Έσοδα».
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.

ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να
επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας όπως
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).
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ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία».
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά
το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση
επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις
οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση».
Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων από
προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής
για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση
ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια
στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή
επηρεάζει τα αποτελέσματα.

Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων» (ισχύει από την ή μετά την 1
Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Διερμηνεία 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την ημερομηνία
της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση
επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό» (ισχύει
από την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό,
κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του
Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις.

Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους π.χ. ο κίνδυνος
από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των επιτοκίων. Η διαχείριση τέτοιων κινδύνων
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου, εκτός από τα παράγωγα, είναι τα χρηματικά
διαθέσιμα και ισοδύναμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις,  τα δάνεια των τραπεζών.  Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά
χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των
χρηματοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:

α) Κίνδυνος της αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από
την ισοτιμία RON/€  και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση.  Η Διοίκηση του
Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και
αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
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Υποθέτουμε ότι πραγματοποιείται μια αλλαγή (υποτίμηση/ανατίμηση) την 31η Δεκεμβρίου 2009 στην
συναλλαγματική ισοτιμία του RON/€  της τάξεως του 10% (αντίστοιχα της τάξεως του 10% για την
χρήση 2008).  Η επίδραση στο κέρδος της χρήσης για τον Όμιλο καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια του
Ομίλου ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας
MEDSANA BMC από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:

2009 2008 2009 2008
Ανατίμηση /
(Υποτίμηση)

10% 10% (10%) (10%)

Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά) 22 41 (18) (33)
Καθαρή θέση
κέρδος /(ζημιά) 22 41 (18) (33)

Το ποσοστό υποτίμησης/ανατίμησης 10% βασίσθηκε στην μέση μεταβλητότητα στην αγορά
συναλλαγματικών ισοτιμιών για διάστημα 12 μηνών για το έτος 2009.

Ισοτιμία ξένου νομίσματος

Ισοτιμία χρήσης 2009 Ισολογισμός Αποτελέσματα
1€=RΟΝ 4,2282 4,0459

Ισοτιμία χρήσης 2008 Ισολογισμός Αποτελέσματα
1€=RΟΝ 3,9852 3,7977

(ii) Κίνδυνος τιμής

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων του σε οντότητες που
κατατάσσονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι
υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο
ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των
επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR),  έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής από τη χρήση 2008 και εξής ο Όμιλος προέβει σε συμφωνίες
χρηματοοικονομικών εργαλείων αντιστάθμισης του επιτοκιακού κινδύνου. Τα χρηματοοικονομικά
αυτά εργαλεία αποτιμώνται στις εύλογες τους αξίες και αναγνωρίζονται ως απαίτηση ή υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις.

Πολιτική του Ομίλου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών
αναφορικά με τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η
διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα με ταυτόχρονη όμως διασφάλιση γραμμών
χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη
ανάπτυξη του Ομίλου.

Λεπτομερής αναφορά για  δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στην Σημείωση
25.

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση
2009 και 2008 καθώς και στα Ίδια κεφάλαια ενοποιημένα και Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009
και 2008 (sensitivity analysis)  σε μια μεταβολή (αύξηση /  μείωση)  του επιτοκίου (EURIBOR) κατά
0,5%:
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
2009 2008 2009 2008

+0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5%
Αποτέλεσμα
χρήσεως
κέρδος
/(ζημιά) (1.803) 1.803 (860) 860 (1.743) 1.743 (824) 824
Καθαρή
θέση
κέρδος
/(ζημιά) (1.803) 1.803 (860) 860 (1.743) 1.743 (824) 824

Επίσης παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2009
και 2008 καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια, ενοποιημένα και εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και 31
Δεκεμβρίου 2008 (sensitivity analysis) σε μια μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR)
κατά  0,5%, αναφορικά με τα έσοδα/έξοδα από παράγωγα – συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (βλέπε
σημείωσεις 11 και 21).

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
2009 2008 2009 2008

+0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5%
Αποτέλεσμα
χρήσεως
κέρδος
/(ζημιά) (500) 500 190 (190) (500) 500 190 (190)
Καθαρή
θέση
κέρδος
/(ζημιά) (500) 500 190 (190) (500) 500 190 (190)

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς
επίσης και τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες  συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων
και διενεργημένων συναλλαγών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος
κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων. Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες
παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα
πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση.

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
2009 2008 2009 2008

Χρηματικά διαθέσιμα
και ισοδύναμα 28.980 29.256 16.737 24.305

Εμπορικές απαιτήσεις 161.637 148.728 159.314 145.554
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις 21.702 16.579 28.289 19.495
ΣΥΝΟΛΟ 212.319 194.563 204.340 189.354
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Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες,  ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων θεωρείται
περιορισμένος. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από
πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών (βλέπε σημείωση
19).

Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο
πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.

Όσον αφορά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα,  ο Όμιλος παρακολουθεί τις θέσεις του,  την
πιστωτική κατάταξη των αντισυμβαλλομένων (βλέπε σημείωση 21)  και το ύψος των συμβολαίων που
συνάπτει με κάθε έναν από αυτούς.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο
Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με σκοπό την
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με
το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.

Όμιλος κατά την 31.12.2008
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 5.994 36.762 113.469
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 109.254 3.480
Σύνολο 115.248 40.242 113.469

Όμιλος κατά την 31.12.2009
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 12.048 50.054 101.542
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 125.385 1.507
Σύνολο 137.433 51.561 101.542

Εταιρεία κατά την 31.12.2008
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 624 36.481 113.469
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 115.502 2.938
Σύνολο 116.126 39.419 113.469

Εταιρεία κατά την 31.12.2009
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 9.192 47.797 101.542
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 117.582 1.346
Σύνολο 126.774 49.143 101.542
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Στις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα, στα οποία ο Όμιλος παρακολουθεί τις θέσεις του και το ύψος των
συμβολαίων που συνάπτει με κάθε έναν από τους αντισυμβαλλόμενους. Λεπτομερής αναφορά γίνεται
στην Σημείωση 21.

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Ο σκοπός του Ομίλου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας,  για να παρέχει
κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια
κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το
καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον
ενοποιημένο ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια
κεφάλαια που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
2009 2008 2009 2008

Συνολικός Δανεισμός 163.644 156.224 158.531 150.574
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 28.980 29.256 16.737 24.305
Καθαρό χρέος 134.664 126.968 141.794 126.269
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 170.644 173.228 179.399 178.481
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου 305.308 300.196 321.193 304.750
Συντελεστής μόχλευσης 44,11% 42,30% 44,15% 41,43%

Ο συντελεστής μόχλευσης, την χρήση 2009 παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα, σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση 2008 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας.

Ο Όμιλος παρακολουθεί επίσης τον δείκτη «καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς EBITDA», (βλέπε
σημείωση 25) με σκοπό την διασφάλιση της πιστοληπτικής του ικανότητας. Συγκεκριμένα ο δείκτης έχει
ως κάτωθι:

                                                                                                                                        Ο Όμιλος
2009 2008

Καθαρό χρέος 134.664 126.968
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (Σημείωση 13) 33.001 37.072
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς EBITDA  4,08  3,43

ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της
αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι
προσεγγίζει την πραγματική τους αξία.

Από την 1 Ιανουαρίου 2009 ο Όμιλος εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη
γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
ιεράρχησης τριών επιπέδων:
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• Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για χρηματοοικονομικά στοιχεία
που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 1)
• Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή υπολογιζόμενες
εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 2).
• Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε
ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 3).

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009:

Όμιλος
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίου) 1.752 1.752
Στοιχεία Παθητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίου) 11.004 11.004

Εταιρεία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίου) 1.752 1.752
Στοιχεία Παθητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίου) 11.004 11.004

Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση.  Για όλα τα παράγωγα,  οι εύλογες
αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις σχετικές
συμβάσεις (βλέπε σημείωση 21).

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές
(π.χ.συμβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών
αποτίμησης,  οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες πληροφορίες για συναλλαγές που
διενεργούνται σε ενεργείς αγορές ενώ χρησιμοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιμήσεις της
οικονομικής οντότητας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 2.
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Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών

Όμιλος Εταιρεία
Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Λοιπές
μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις 547 398 547 398 543 393 543 393

Εμπορικές
απαιτήσεις 161.637 148.728 161.637 148.728 159.314 145.554 159.314 145.554

Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις 21.702 16.579 21.702 16.579 28.289 19.495 28.289 19.495

Παράγωγα
χρηματοοικονομικά
προϊόντα 1.752 1.270 1.752 1.270 1.752 1.270 1.752 1.270

Χρηματικά
διαθέσιμα 28.980 29.256 28.980 29.256 16.737 24.305 16.737 24.305
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα
δάνεια 151.596 150.231 151.596 150.231 149.339 149.949 149.339 149.949
Λοιπές
μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις 1.507 3.480 1.507 3.480 1.346 2.938 1.346 2.938

Εμπορικές
υποχρεώσεις 106.462 93.424 106.462 93.424 99.927 100.476 99.927 100.476

Βραχυπρόθεσμα
δάνεια 12.048 5.994 12.048 5.994 9.192 624 9.192 624

Παράγωγα
χρηματοοικονομικά
προϊόντα 11.004 5.642 11.004 5.642 11.004 5.642 11.004 5.642

Δεδουλευμένες και
λοιπές
βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις 18.923 15.830 18.923 15.830 17.655 15.026 17.655 15.026

61



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

5.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις,  παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου,  να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει
καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά
προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες
κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με το
επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων
θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες έχουν
ως εξής:

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα:

(α) Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας:

Ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης θα γίνει προσδιορισμός της αξίας χρήσης (value in use) των
μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία.  Ο εν λόγω
προσδιορισμός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της
κάθε σημαντικής μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο
προεξόφλησης,  με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών
ροών.

Όπως εξηγείται στη Σημείωση 15  των οικονομικών καταστάσεων,  η υπεραξία προέρχεται από την
εξαγορά μέρους του ποσοστού μειοψηφίας της Θυγατρικής του Ομίλου Ιατρική Τεχνική Α.Ε., που
συντελέστηκε στο β’  εξάμηνο της χρήσης 2006.  Η Διοίκηση έχει λάβει εκτιμητικές εκθέσεις από δύο
ανεξάρτητους εκτιμητές σχετικά με την επιχειρηματική αξία της Ιατρικής Τεχνικής Α.Ε, οι οποίες
στηρίζονται στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές αυτής. Δεδομένης της σημαντικής
κερδοφορίας της Ιατρικής Τεχνικής Α.Ε., γεγονός που απαληθεύεται από τα αποτελέσματα των χρήσεων
2005, 2006, 2007, 2008 και της κλειόμενης χρήσεως 2009, τα οποία μάλιστα υπερβαίνουν τις υποθέσεις
των εκτιμήσεων, η Διοίκηση θεωρεί ότι τα λειτουργικά κέρδη αυτής θα διατηρηθούν στο εγγύς μέλλον
και δεν υπάρχει λόγος απομείωσης της σχετικής υπεραξίας.

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος:

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12, υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση
καθώς και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς
ελέγχους.  Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην
Σημείωση 12.

(γ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού:

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η
διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η
μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων,  το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω
υποχρεώσεων.  Η Διοίκηση προσπαθεί,  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού,  όπου η εν λόγω πρόβλεψη
αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.
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(δ) Απομειώσεις απαιτήσεων:

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της
σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της
πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου,  τα
οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των
υποθέσεων που διαχειρίζεται.

(ε) Λοιπές προβλέψεις:

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία
πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες
σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.

(στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων:

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση.
Κατά την 31  Δεκεμβρίου 2009  η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την
αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.

(ζ) Ανάκτηση Αναβαλλόμενων φόρων Ενεργητικού:

H  αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την
ανακτησιμότητά τους και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού επί
μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με
την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή
τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές του
Ομίλου.

Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές
αρχές των ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

Το κόστος Μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μισθοί, ημερομίσθια και λοιπές παροχές 77.152 74.987 73.705 72.986
Εργοδοτικές εισφορές 18.396 17.670 17.568 17.197
Αποζημίωση προσωπικού
(συνταξιοδότηση κ.λ.π.) 2.282 2.335 2.111 2.327
Aμοιβές Δ.Σ 644 490 200 200
Σύνολο Μισθοδοσίας 98.474 95.482 93.584 92.710
Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος

παραγωγής (Σημείωση 8) (74.890) (73.871) (73.768) (72.958)

Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης (Σημείωση 9) 23.584 21.611 19.816 19.752

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μισθοδοσία (Σημείωση 6) 74.890 73.871 73.768 72.958
Αμοιβές τρίτων 17.165 17.203 16.036 17.047
Αποσβέσεις (Σημείωση 7) 11.448 10.732 10.882 10.264
Λοιπές παροχές τρίτων 15.085 14.411 13.377 12.553
Φόροι τέλη 405 407 405 406
Λοιπά έξοδα 5.852 5.765 5.725 5.545
Υγειονομικό υλικό, φάρμακα, λοιπά

αναλώσιμα, και ειδικά υλικά 109.400 108.512 115.586 116.477

Σύνολο 234.245 230.901 235.779 235.250
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 14) 12.159 11.576 11.472 11.000
Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 15) 125 119 103 89

12.284 11.695 11.575 11.089
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο

κόστος παραγωγής (Σημείωση 8) (11.448) (10.732) (10.882) (10.264)

Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης (Σημείωση 9) 836 963 693 825
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9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μισθοδοσία (Σημείωση 6) 23.584 21.611 19.816 19.752
Αμοιβές τρίτων 1.661 1.367 1.270 1.056
Αποσβέσεις (Σημείωση 7) 836 963 693 825
Λοιπές παροχές τρίτων 3.497 2.195 3.192 1.881
Φόροι τέλη 433 185 431 184
Λοιπά έξοδα 3.727 3.825 3.261 3.326
Διαγραφές απαιτήσεων 295 0 87 0
Προβλέψεις επισφαλειών (Απομειώσεις) 145 200 145 200
Υγειονομικό υλικό, φάρμακα, λοιπά αναλώσιμα

και ειδικά υλικά 490 504 412 420

Σύνολο 34.668 30.850 29.307 27.644

10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Έσοδα από ενοίκια/λοιπές υπηρεσίες 1.358 1.390 2.514 1.545
Επιχορηγήσεις, επιστροφές ειδικών φόρων 456 92 453 89
Λοιπά έσοδα 1.128 877 1.105 824
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων (301) 3 (303) 3
Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις 39 41 22 40

Σύνολο 2.680 2.403 3.791 2.501

11. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος
31/12/2009 31/12/2008

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (5.098) (9.220)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα (4.568) (2.147)
Προμήθειες Factoring (646) (212)
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing) (147) (618)
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία (5.362) (5.642)
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (0) (0)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (15.821) (17.839)
Αναλογία κερδών από συγγενείς εταιρείες αποτιμώμενες στην

καθαρή θέση 10 26
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες 94 96
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα 378 431
Έσοδα από παράγωγα 574 675
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία 483 1.270
Κέρδος από πώληση παραγώγου 0 825
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 0 0
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1.539 3.323

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (14.282) (14.516)
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Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008

  Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (5.098) (9.219)
  Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα (4.294) (1.772)

Προμήθειες Factoring (646) (212)
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing) (115) (594)

Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία (5.362) (5.642)
  Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (15.515) (17.439)

Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα 273 355
Έσοδα από παράγωγα 574 675
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία 483 1.270
Κέρδος από πώληση παραγώγου 0 825
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες 4.343 3.366

  Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 5.673 6.491
  Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (9.842) (10.948)

12. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για
την χρήση 2009 είναι 25% (25% την 31η Δεκεμβρίου 2008).

Ο φορολογικός συντελεστής 25% πρόκειται να μειωθεί σταδιακά κατά μια ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος
από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής θα
ανέρχεται σε 20% σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3697/2008. Η εν λόγω σταδιακή μεταβολή του
φορολογικού συντελεστή λήφθηκε υπόψιν για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» παράγραφο 47.

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:
Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2.737 3.594 1.320 1.731
Έκτακτη εισφορά 847 0 491 0
Φόροι προηγούμενων χρήσεων 1.143 506 1.076 500
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (512) (4.359) 120 (3.890)
Συνολική πρόβλεψη για φόρους
εισοδήματος αποτελεσμάτων 4.215 (259) 3.007 (1.659)

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς (άρθρο 2, Ν. 3808/2009) ευρώ 847 για τον Όμιλο και ευρώ 491 για την
Εταιρεία, περιλήφθηκε στους φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα, αφού μπορεί να χαρακτηρισθεί
ως φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της  ΕΛΤΕ 0002/10.

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 6.135 10.847 8.261 7.134
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (25%) 1.534 2.712 2.066 1.784
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις (φόροι
προηγούμενων χρήσεων) 1.143 506 1.076 500
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων
εσόδων (35) (345) (1.086) (1.129)
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 856 425 724 255
Έκτακτη εισφορά 847 0 491 0
Φορολογική επίδραση των ζημιών θυγατρικών
για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού 60 40
Φορολογική επίδραση από κέρδη θυγατρικών
εξωτερικού που φορολογούνται με διαφορετικό
συντελεστή (18) (37)
Φορολογική επίδραση αναβαλλόμενου φόρου
λόγω αλλαγής συντελεστή φορολογίας (172) (3.560) (264) (3.069)
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων 4.215 (259) 3.007 (1.659)
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 68,70% (2,39%) 36,40% (23,25%)

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές.  Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση,  αλλά τα κέρδη ή οι
ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου,  στιγμή κατά την οποία
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών
των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Ο έλεγχος
καταλόγισε στην Εταιρεία λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος, πλέον
προσαυξήσεων συνολικά ευρώ 1.376.  Η Εταιρεία είχει επιβαρύνει,  με την μορφή πρόβλεψης,  τις
οικονομικές καταστάσεις, προηγούμενων χρήσεων, με το ποσό ύψους ευρώ 900. Το υπόλοιπο ποσό ευρώ
476 επιβάρυνε τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2009.

Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων  χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της.  Ο Όμιλος θεωρεί ότι η έκβαση των
φορολογικών ελέγχων και το ύψος των πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων και προστίμων, είναι
δυνατόν να προβλεφθεί ικανοποιητικά και, ως εκ τούτου, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέμα αυτό ύψους ευρώ 660, εκ των οποίων ευρώ 600 αφορούν
την Μητρική Εταιρεία .

Αναφορικά με τις θυγατρικές της,  τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
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Ονομασία εταιρείας Χώρα έδρας Δραστηριότητα
%

συμμετοχής
ομίλου

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού
Υλικού 100,00% 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο 51,00% 2007-2009
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό Κέντρο 50,50% 2007-2009
ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων 33,00% 2007-2009

HOSPITAL  AFFILIATES
INTERNATIONAL ΕΛΛΑΔΑ Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 68,89% 2007-2009

MEDSANA BMC ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρο 100,00% 1997-2009
BIOAXIS SRL (πρώην
MEDSANA SRL) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρο 78,90% 1997-2009

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων 100,00% 2003-2009

ORTELIA HOLDINGS ΚΥΠΡΟΣ Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων 99,99% 1998-2009

MEDICAFE A.E. ΕΛΛΑΔΑ Καφεζαχαροπλαστείο-κυλικείο 55% 2007-2009

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ Μαιευτική και γυναικολογική κλινική 100,00% 2009

INTEROPTICS A.E. ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής
πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής 27,33% 2007-2009

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2008 (18.362) (15.894)
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως 4.359 3.890
Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2008 (14.003) (12.004)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2009 (14.003) (12.004)
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως 512 (120)
Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2009 (13.491) (12.124)
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Παθητικού

31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

- Ενσώματες ακινητοποιήσεις (18.491) (17.267) (16.468) (15.243)
-Λογιστικός χειρισμός leasing (1.581) (1.823) (1.577) (1.823)
- Λοιπά 1.814 616 1.815 616

(18.258) (18.474) (16.230) (16.450)
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ενεργητικού
- Απαιτήσεις 641 612 641 612
- Φορολογικές ζημιές 619 0 0 0
- Διαγραφές εξόδων πολυετούς
απόσβεσης 545 702 540 699
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης 3.008 3.202 2.970 3.181
- Λοιπά (46) (46) (46) (46)

4.767 4.470 4.105 4.446
Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος παθητικού (13.491) (14.003) (12.124) (12.004)

Η απόδοση των αναβαλλόμενων φόρων σε χρεώσεις/(πιστώσεις) των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Παθητικού
- Ενσώματες ακινητοποιήσεις (1.224) 3.236 (1.224) 2.739
-Λογιστικός χειρισμός leasing 241 806 246 806
- Λοιπά 1.198 967 1.198 967

216 5.009 220 4.512
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ενεργητικού
- Απαιτήσεις 29 (103) 29 (103)
- Φορολογικές ζημιές 619 0 0 0
- Διαγραφές εξόδων πολυετούς
απόσβεσης (157) (287) (158) (263)
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (194) (260) (211) (256)
- Λοιπά 0 0 0 0

297 (650) (340) (622)
Χρέωση αναβαλλόμενου φόρου
εισοδήματος 512 4.359 (120) 3.890

Ο Όμιλος σχημάτισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για σωρευμένες ζημιές εταιρειών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ύψους ευρώ 619.
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13. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ:

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 έχει ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους ιδιοκτήτες
της Μητρικής 1.903 11.066 5.254 8.794
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία 86.735.980 86.735.980 86.735.980 86.735.980
Βασικά κέρδη ανά μετοχή
Καθαρό κέρδος ανά μετοχή, αποδιδόμενο στους
ιδιοκτήτες της Μητρικής 0,02 0,13 0,06 0,10

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή δεν εμφανίζονται, καθώς δεν διαφέρουν από τα βασικά
κέρδη ανά μετοχή που εμφανίζονται ανωτέρω.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων καθώς και τα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών,  επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας
για τις χρήσεις 1/1-31/12/2009 και 1/1-31/12/2008, για τους σκοπούς της εγκυκλίου 34/ 24.01.2008 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσμάτων 20.717 25.377 18.405 18.080
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων 33.001 37.072 29.980 29.169
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Κίνηση Έτους 2008 – Όμιλος
Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Κατασκευές
/ Αγορές σε

Εξέλιξη

Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση
Υπόλοιπο την 01/01 67.880 177.388 65.914 2.487 28.752 8.622 351.043
Συναλλαγματικές Διαφορές (39) (64) (139) 6 (13) (12) (262)
Προσθήκες 0 623 2.618 267 1.327 2.441 7.275
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 (99) (182) 0 (8) 0 (288)
Απαξίωση 0 0 0 0 0 0 0
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 912 3 0 0 (915) 0
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 0 5 0 (12) 0 (7)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 67.841 178.760 68.219 2.760 30.046 10.136 357.762

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (12.960) (32.302) (1.778) (19.885) 0 (66.924)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 6 58 4 5 0 73
Προσθήκες Χρήσεως 0 (3.569) (5.678) (185) (2.143) 0 (11.576)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 99 161 0 8 0 267
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 0 (4) 0 7 0 2
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.464) (5.463) (181) (2.123) 0 (11.234)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (16.424) (37.765) (1.959) (22.008) 0 (78.158)
Αναπόσβεστη Αξία
Τέλους χρήσεως 67.841 162.336 30.454 801 8.038 10.136 279.604

Κίνηση Έτους 2009 – Όμιλος

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Κατασκευές /
Αγορές σε
Εξέλιξη

Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση 67.841 178.760 68.219 2.760 30.046 10.136 357.762
Υπόλοιπο την 01/01
Συναλλαγματικές Διαφορές (24) (43) (91) (13) (8) (1) (179)
Προσθήκες 20 641 9.347 161 2.252 4.635 17.055
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 (73) (897) (128) (165) 0 (1.264)
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 2.416 95 0 95 (2.606) 0
Μεταφορές αναταξινομήσεις 0 0 (16) 0 33 26 43
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 67.837 181.701 76.657 2.780 32.253 12.190 373.417

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (16.424) (37.765) (1.959) (22.008) 0 (78.158)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 9 43 3 4 0 58
Προσθήκες Χρήσεως 0 (3.867) (5.923) (222) (2.148) 0 (12.159)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 73 598 127 154 0 952
Μεταφορές
Αναταξινομήσεις 0 4 (5) 0 (22) 0 (23)
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.781) (5.287) (92) (2.012) 0 (11.172)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (20.205) (43.052) (2.051) (24.021) 0 (89.330)
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως 67.837 161.496 33.604 729 8.232 12.190 284.087
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Κίνηση Έτους 2008 – Εταιρεία

Γήπεδα /
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα Λοιπός

Εξοπλισμός

Κατασκευές
/ Αγορές σε

Εξέλιξη
Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση
Υπόλοιπο την 01/01 51.308 175.351 60.916 2.168 28.008 5.695 323.446
Προσθήκες 0 623 2.195 107 1.314 857 5.096
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 (80) 0 (5) 0 (85)
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 797 0 0 0 (797) 0
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 0 4 0 (12) 0 (8)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 51.308 176.771 63.035 2.275 29.305 5.756 328.450

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (12.606) (30.561) (1.644) (19.418) 0 (64.229)
Προσθήκες Χρήσεως 0 (3.532) (5.253) (129) (2.086) 0 (11.000)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 75 0 5 0 80
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 0 (4) 0 7 0 3
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.532) (5.183) (129) (2.074) 0 (10.917)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (16.138) (35.744) (1.773) (21.492) 0 (75.146)
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως 51.308 160.633 27.291 502 7.813 5.756 253.304

Κίνηση Έτους 2009 – Εταιρεία

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια
Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Κατασκευές
/ Αγορές

σε Εξέλιξη
Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση 51.308 176.771 63.035 2.275 29.305 5.756 328.450
Υπόλοιπο την 01/01
Προσθήκες 0 578 6.518 152 969 2.403 10.620
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 (891) (105) (165) 0 (1.161)
Μεταφορές
Αναταξινομήσεις 0 0 (16) 0 33 0 17
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 2.416 0 0 (2.416) 0
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 51.308 179.765 68.646 2.323 30.142 5.743 337.926

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (16.138) (35.744) (1.773) (21.492) 0 (75.146)
Προσθήκες Χρήσεως 0 (3.816) (5.450) (138) (2.068) 0 (11.472)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 593 103 154 0 850
Μεταφορές
Αναταξινομήσεις 0 0 (5) 0 (22) 0 (28)
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.816) (4.862) (35) (1.936) 0 (10.650)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (19.954) (40.606) (1.808) (23.428) 0 (85.796)
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως 51.308 159.811 28.040 514 6.714 5.743 252.130

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης
περιουσίας του Ομίλου. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού
δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.
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15. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος

Υπεραξία
Δικαιώματα

Άδειες
Λοιπά

(Λογισμικά) Σύνολο
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2008 1.979 66 879 2.923
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 (5) (5)
Προσθήκες 0 0 113 113
Μεταφορές / διαγραφές 0 0 (22) (22)
την 31 Δεκεμβρίου 2008 1.979 66 965 3.010
Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2008 0 0 (605) (605)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 4 4
Προσθήκες 0 0 (119) (119)
Μεταφορές / διαγραφές 0 0 22 22
την 31 Δεκεμβρίου 2008 0 0 (698) (698)
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2008 1.979 66 267 2.312

Υπεραξία
Δικαιώματα

Άδειες
Λοιπά

(Λογισμικά) Σύνολο
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2009 1.979 66 965 3.010
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 (3) (3)
Προσθήκες 0 0 182 182
Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 (1) (1)
Μεταφορές / αναταξινομήσεις 0 0 (26) (26)
την 31 Δεκεμβρίου 2009 1.979 66 1.117 3.161

Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2009 0 0 (698) (698)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 3 3
Προσθήκες 0 0 (125) (125)
Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 1 1
την 31 Δεκεμβρίου 2009 0 0 (819) (819)
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2009 1.979 66 298 2.342

Η υπεραξία, κατά ποσόν € 1.979 προέκυψε από την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 5% επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ιατρική Τεχνική Α.Β.Ε.Ε.,  η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων καθώς και πάσης φύσεως
υγειονομικού υλικού. H εξαγορά του επιπλέον ποσοστού 5% που ολοκληρώθηκε τυπικά στο τρίτο
τρίμηνο του 2005,  έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο της εξαγοράς και αντιπροσωπεύει την
διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που
αγοράσθηκαν,  όπως αυτά εκτιμήθηκαν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των συναλλαγών.  Από την
μέχρι τώρα εξέλιξη των εργασιών, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο
πραγματοποίησης σχετικής άσκησης απομείωσης.

Ο Όμιλος στο β’  τρίμηνο του 2006  απέκτησε και το υπόλοιπο 44%  και κατέχει πλέον το 100%  του
Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ιατρική Τεχνική Α.Β.Ε.Ε.. Το τίμημα για την απόκτηση
του ποσοστού 44%,  ύψους €  21.282,  δεν αναγνωρίστηκε ως επιπλέον υπεραξία λόγω εξαγοράς,  αλλά
μείωσε ισόποσα τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου,  εφόσον προήλθε από εξαγορά θυγατρικής
εταιρείας στην οποία ο Όμιλος είχε ήδη τον έλεγχο.
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Εταιρεία

Δικαιώματα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισμικά) Σύνολο

Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2008 66 812 878
Προσθήκες 0 91 91
Μεταφορές / διαγραφές 0 0 0
την 31 Δεκεμβρίου 2008 66 903 969

Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2008 0 (566) (566)
Προσθήκες 0 (89) (89)
Μεταφορές / διαγραφές 0 0 0
την 31 Δεκεμβρίου 2008 0 (656) (656)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2008 66 247 313

Δικαιώματα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισμικά) Σύνολο

Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2009 66 903 969
Προσθήκες 0 84 84
Πωλήσεις  / Διαγραφές 0 (1) (1)
την 31 Δεκεμβρίου 2009 66 986 1.052

Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2009 0 (656) (656)
Προσθήκες 0 (103) (103)
Πωλήσεις  / Διαγραφές 0 1 1
την 31 Δεκεμβρίου 2009 0 (758) (758)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2009 66 228 294

16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

Ποσοστό συμμετοχής
Κόστος κτήσεως

την 31/12/2009
Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ 100,00% 25.421
Κέντρο Φυσιοθεραπείας 33,00% 19
Αξονική Έρευνα 50,50% 545
Έρευνα 51,00% 503
Hospital Affiliates International 68,89% 91
Eurosite 100,00% 8.335
Ortelia Holdings 99,99% 1.039
Medsana Buch 100,00% 33
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) 78,90% 517
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών 58,30% 169
Γαία Α.Ε. 100,00% 60

36.732
Απομείωση  (1.805)
Λογιστική Αξία 34.927
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Οι παραπάνω θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως, εκτός από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έχει
τεθεί σε εκκαθάριση και το κόστος κτήσεως του έχει διαγραφεί πλήρως στα κέρδη εις νέον της Εταιρείας.
Η δραστηριότητα αυτού έχει διακοπεί στην προ μετάβαση εποχή, τα στοιχεία του Ισολογισμού του είναι
επουσιώδη και η διαδικασία της ρευστοποίησής του δεν συνεπάγεται σημαντικά κόστη για την Εταιρεία.
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί
τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την διάλυσή του και την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα των
Ανωνύμων Εταιρειών.

Το κόστος συμμετοχής στην Ortelia  Holdings και στη Bioaxis  Srl  (πρώην Medsana Srl)  έχει διαγραφεί
στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΔΛΠ 27 και 38.
Οι εν λόγω εταιρείες,  δεν παρουσιάζουν δραστηριότητα και η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό τους. Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης
στις ανωτέρω συμμετοχές κατά τη διάρκεια του οποίου αυτή αποδόθηκε σε μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών της Εταιρείας.  Το ανακτήσιμο ποσό το οποίο σε αυτήν την περίπτωση ήταν η αξία
χρήσεως, ήταν χαμηλότερο από τη λογιστική αξία και η προκύψασα ζημία απομείωσης ποσού € 1.805
χρεώθηκε έναντι των αποτελεσμάτων εις νέον στις 1η Ιανουαρίου 2004.

Εντός της χρήσεως 2008 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ortelia Holdings κατά
το ποσό € 42 λόγω αναπροσαρμογής του μετοχικού της κεφαλαίου σε ευρώ.

Η εταιρεία Γαία μαιευτικό και γυναικολογικό κέντρο Αθηνών Α.Ε.  συστάθηκε εντός του α’ τριμήνου της
χρήσεως 2009 με μετοχικό κεφάλαιο € 60 και περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου για την χρήση 1/1-31/12/2009, με ποσοστό συμμετοχής 100%.

Τα μερίσματα των θυγατρικών εταιρειών για την χρήση 2007, τα οποία εγκρίθηκαν στο έτος 2008,  είναι τα
κάτωθι:

Έσοδα από μερίσματα
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 3.300
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 66
ΣΥΝΟΛΟ 3.366

Τα μερίσματα των θυγατρικών εταιρειών για την χρήση 2008, τα οποία εγκρίθηκαν στο έτος 2009,  είναι τα
κάτωθι:

Έσοδα από μερίσματα
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 4.300
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 43
ΣΥΝΟΛΟ 4.343
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17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ :

Αυτές αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των παρακάτω εταιρειών, σε ποσοστό
που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 50%, στις οποίες δεν ασκείται σημαντική επιρροή.

Η Εταιρεία

Ποσοστό συμμετοχής
Κόστος κτήσεως

την 31/12/2009
Medisoft Α.Ε. 45,00% 132
Interoptics Α.Ε. (Πρώην IN HEALTH Α.Ε.) 27,33% 340
Αγγειολογική Διερεύνηση Ε.Π.Ε. 20,00% 2
Ηρόδικος Ε.Π.Ε. 20,00% 19

493
Απομείωση  (493)
Λογιστική Αξία 0

Η λογιστική αξία των παραπάνω εταιρειών έχει διαγραφεί στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας σε
προγενέστερο της μετάβασης χρόνο και διατηρείται η ίδια ταξινόμηση από την 1η Ιανουαρίου 2004 και
εντεύθεν.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία  IN  HEALTH  Α.Ε.  συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την εταιρεία
Interoptics Α.Ε. κατά την 15η Μαρτίου 2005, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να κατέχει πλέον ποσοστό 27,33%
επί του μετοχικού κεφαλαίου της Interoptics Α.Ε. έναντι του ποσοστού 30,37% που κατείχε επί του
μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας ΙΝ HEALTH Α.Ε. Η Διοίκηση για την κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, δεν προέβει σε αντιστροφή της σχηματισμένης
απομείωσης επί της αξίας κτήσεως της συμμετοχής της,  στην Interoptics  Α.Ε.  (πρώην IN  HEALTH
Α.Ε.), στις ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις της, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 § 66, αλλά την περιέλαβε
στις ενοποιημένες της Οικονομικές Καταστάσεις με την Μέθοδο της Καθαρής Θέσης,  σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 28.

Ο Όμιλος

31/12/2009 31/12/2008
Αναλογία στα Ίδια Κεφάλαια κατά την έναρξη της χρήσεως 384 328
Εκποίηση μετοχών εταιρείας Eurohospital A.E. (30) 30
Αναλογία στα αποτελέσματα από συμμετοχή σε συγγενείς, Interoptics Α.Ε.,
Medicafe A.E και κέρδος από εκποίηση μετοχών της Eurohospital A.E. 104 122
Αναγνωρισμένα έσοδα από μερίσματα εταιρείας Medicafe A.E (Σημείωση11) (94) (96)
Σύνολο 364 384

Το σύνολο των αναλογούντων κερδών €  10  (€  104  μείον €  94  )  έχει καταχωρηθεί διακεκριμένα στα
χρηματοοικονομικά έσοδα (βλέπε σημείωση 11).

Η εταιρεία Ι.Ε. Eurohospital A.E., η οποία είχε συσταθεί στις αρχές του έτους 2008, δεν περιλήφθηκε στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την χρήση 1/1-31/12/2009, λόγω εκποίησης του
συνόλου των κατεχόμενων μετοχών της, τον Φεβρουάριο του 2009 συνολικής αξίας € 30.

Τα μερίσματα των συγγενών εταιρειών για την χρήση 2008 είναι τα κάτωθι:
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Έσοδα από μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 96

Τα μερίσματα των συγγενών εταιρειών για την χρήση 2009 είναι τα κάτωθι:

Έσοδα από μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 94

Περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση των εταιρειών Interoptics Α.Ε. και Medicafe

Εταιρεία Περιουσιακά
στοιχεία Υποχρεώσεις Εσοδα Κέρδη

(Ζημιές)
Αναλογία

Ομίλου
Interoptics Α.Ε. 1.889 999 3.049 89 24
Medicafe 496 160 1.245 137 76
Πλέον:
Κέρδος από
εκποίηση μετοχών
της Ι.Ε.Eurohospital
A.E. 4
Σύνολο 104

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Εμπορεύματα 202 318
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα 6.082 6.970 5.728 6.637
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 45 45

6.329 7.333 5.728 6.637

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πελάτες 139.836 130.765 139.155 130.051
Μεταχρονολογημένες επιταγές & γραμμάτια
εισπρακτέα 23.756 20.256 22.121 18.011
Επισφαλείς απαιτήσεις 1.069 586 1.062 371
Μείον: προβλέψεις απομείωσης πελατών (3.024) (2.879) (3.024) (2.879)

161.637 148.728 159.314 145.554

Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται
ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

77



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς
και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων θεωρείται περιορισμένος. Όσον
αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο
κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

Για όλες τις απαιτήσεις του Ομίλου έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωσή
τους. Εντός της χρήσεως 2009 σχηματίσθηκε πρόσθετη απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις € 145 (Βλέπε
σημείωση 9), ενώ διαγράφηκαν και εμπορικές απαιτήσεις συνολικού ύψους € 295 σε βάρος των
αποτελεσμάτων χρήσεως. Επιπλέον, ορισμένες απαιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση,
βρίσκονται σε καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα η κίνηση του λογαριασμού απομείωσης έχει ως κάτωθι:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο έναρξης 2.879 2.679 2.879 2.679
Απομείωση απαιτήσεων που επιβάρυνε τα
αποτελέσματα (βλέπε σημείωση 9) 145 200 145 200
Υπόλοιπο τέλους 3.024 2.879 3.024 2.879

Η ενηλικίωση των ανωτέρω εμπορικών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πελάτες (<365 ημέρες) -μη ληξιπρόθεσμες 73.752 65.018 73.545 64.727
Μεταχρονολογημένες επιταγές & γραμμάτια
εισπρακτέα (<365 ημέρες) -μη ληξιπρόθεσμες 18.202 15.486 16.602 13.276
Πελάτες (>365 ημέρες) – ληξιπρόθεσμες &
απομειωμένες κατά το ποσό της πρόβλεψης 66.084 65.747 65.611 65.324
Μεταχρονολογημένες επιταγές & γραμμάτια
εισπρακτέα (>365 ημέρες) -ληξιπρόθεσμες 5.554 4.770 5.519 4.735
Επισφαλείς απαιτήσεις -ληξιπρόθεσμες &
απομειωμένες 1.069 586 1.062 371
Μείον: προβλέψεις απομείωσης πελατών (3.024) (2.879) (3.024) (2.879)

161.637 148.728 159.314 145.554

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πελάτες (<30 ημέρες) 9.305 9.473 9.271 9.438
Πελάτες (30-60 ημέρες) 8.628 5.255 8.565 5.200
Πελάτες (60-90 ημέρες) 7.839 8.682 7.793 8.626
Πελάτες (90-180 ημέρες 18.832 15.905 18.786 15.820
Πελάτες (181-365 ημέρες) 29.148 25.702 29.129 25.644
Πελάτες (>365 ημέρες) 66.084 65.747 65.611 65.323

139.836 130.765 139.155 130.051

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις σε
Ευρώ.
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20. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1 43 0 0
Προκαταβολές σε τρίτους 686 724 683 662
Λοιποί χρεώστες 20.070 13.848 15.197 12.343
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 17 17 11.551 4.884
Έξοδα επομένων χρήσεων και λοιποί
μεταβατικοί λογαριασμοί 928 1.947 858 1.606

21.702 16.579 28.289 19.495

Στις απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009,  περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από
παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόρους εισοδήματος € 8.608 για τον Όμιλο και € 6.798 για την
Εταιρεία.

21. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Ενεργητικό Ενεργητικό
Εύλογη αξία Εύλογη αξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Παράγωγα επιτοκίου (συμβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων)
(ονομαστική αξία συμβολαίων 25.000.000
ευρώ)-(75.000.000 ευρώ την 31/12/2008) 1.752 1.270 1.752 1.270

1.752 1.270 1.752 1.270

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Παθητικό Παθητικό

Εύλογη αξία Εύλογη αξία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Παράγωγα επιτοκίου (συμβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων)
(ονομαστική αξία συμβολαίων 175.000.000
ευρώ)-(100.000.000 ευρώ την 31/12/2008) 11.004 5.642 11.004 5.642

11.004 5.642 11.004 5.642

Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση. Για
όλα τα συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα
οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα από πράξεις επί παραγώγων της χρήσης 2009 αναφέρονται αναλυτικά στην
σημείωση 11.
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Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου

Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 είχαν ως κάτωθι:

Ανταλλαγή επιτοκίων
Αντισυμβαλλόμενη

Τράπεζα Λήξη Εισπράξεις (βάσει) Πληρωμές (βάσει)

Εθνική Τράπεζα 7/2015 Euribor 6μήνου Σταθερές
Eurobank 7/2011 Euribor 6μήνου Euribor 6μήνου
Alpha Bank 7/2015 Euribor 6μήνου Libor 6μήνου
Unicredit 7/2015 Σταθερές Euribor 6μήνου
Unicredit 7/2013 Euribor 6μήνου Σταθερές

22. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Ταμείο 317 366 299 337
Καταθέσεις (όψεως και προθεσμίας) 28.663 28.890 16.438 23.968

28.980 29.256 16.737 24.305

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
καταθέσεων τραπεζών και αφορούν κυρίως καταθέσεις σε ευρώ. Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε λοιπά
νομίσματα την 31η Δεκεμβρίου 2009 στον Όμιλο ανέρχονταν στο ποσό € 754 (οι καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας σε λοιπά νομίσματα την 31η Δεκεμβρίου 2008 στον Όμιλο ανέρχονταν στο ποσό € 608). Τα έσοδα
από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του
δεδουλευμένου (βλέπε σημείωση 11).

23. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2009 αποτελείται από 86.735.980 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,31 εκάστη.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας,  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, οι μέτοχοι με ποσοστό
συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:

Αριθμός μετοχών
που κατέχει

Ποσοστό
συμμετοχής

31η Δεκεμβρίου
2009

G. Apostolopoulos Holdings S.A. 27.833.843 32,09%
Asklepios International Gmbh 26.649.532 30,73%
Eurofinanciere D Invetsissement Monaco 2.585.057 2,98%
Credit Suisse-Zurich 2.487.295 2,87%
Highclere international investors international SI 2.093.453 2,41%
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής < 2% 25.086.800 28,92%

86.735.980 100,00%
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Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από τη χρήση 1991 μέχρι και τη χρήση 2007,
συνολικού ποσού € 19.777, με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής
τους αξίας.

24. ΤΑΚΤΙΚΟ,  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:

Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω:

Ο Όμιλος

31/12/2009 31/12/2008
Τακτικό αποθεματικό 5.537 5.274
Αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεματικά 70.649 70.649
Λοιπά 59 135

76.245 76.058

Η Εταιρεία

31/12/2009 31/12/2008
Τακτικό αποθεματικό 5.026 4.763
Αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεματικά 70.548 70.548
Λοιπά 440 440

76.014 75.751

Τακτικό Αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το
5% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε
τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον
ίσο με το 1/3  του μετοχικού κεφαλαίου.  Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα
αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με
10% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση
την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί προς μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το συγκεκριμένο
αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα
ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.

Ειδικά Αποθεματικά: Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση τις αποφάσεις Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά.
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25. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Μακροπρόθεσμα δάνεια 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Κοινό Ομολογιακό –τραπεζικό δάνειο 146.542 149.469 146.542 149.469
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 5.054 762 2.797 480

151.596 150.231 149.339 149.949
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 7.250 5.250 5.000
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους
επόμενους 12 μήνες 3.000 3.000
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.798 744 1.192 624

12.048 5.994 9.192 624
Σύνολο δανείων 163.644 156.225 158.531 150.573

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Λήξη Μακροπρόθεσμων δανείων 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Έως 1 έτος 3.000 0 3.000 0
Μεταξύ 1 & 5 ετών 45.000 36.000 45.000 36.000
Πάνω από 5 έτη 101.542 113.469 101.542 113.469

149.542 149.469 149.542 149.469

Ο δανεισμός του Ομίλου αφορά κυρίως Κοινό Ομολογιακό Δάνειο αρχικού ύψους € 149.357, (Ποσό
δανεισμού αρχικά € 120.000 πλέον € 30.000 εντός του τελευταίου τριμήνου της χρήσεως 2007, μείον
κόστη συναλλαγής άμεσα αποδοτέα στην απόκτηση σύμφωνα με Δ.Λ.Π. 39 § 43), σύμφωνα με την από
24/5/2007 σύμβαση Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με διαχειριστή την Τράπεζα ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και δανείστριες Τράπεζες τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Σύμφωνα με την εν λόγω
σύμβαση, σκοπός του δανείου είναι η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, και η χρηματοδότηση
γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Η διάρκεια του δανείου είναι οκταετής. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε
11 εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 19/7/2010, μετά από 3 έτη περίοδο χάριτος και
η τελευταία την 19/7/2015. Οι τόκοι που αφορούν τον ανωτέρω δανεισμό υπολογίζονται βάσει επιτοκίου
Euribor  εξαμήνου πλέον πιστωτικού περιθωρίου,  το οποίο θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον
χρηματοοικονομικό δείκτη «καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς EBITDA», σε ενοποιημένη βάση και
θα κυμαίνεται από 1,15% (ισχύον) έως 1,50%.

Για το μακροπρόθεσμο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που έχει συνάψει η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί
ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα όπως αυτές καθορίζονται από τους
εξής χρηματοοικονομικούς δείκτες υπολογιζόμενους σε εξαμηνιαία βάση επί των ελεγμένων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:

α)  Ο δείκτης «καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς κέρδη προ φόρων,  τόκων και αποσβέσεων μη
συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων αποτελεσμάτων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EBITDA) », να
παραμείνει καθόλη την διάρκεια του ομολογιακού δανείου μικρότερος ή ίσος του 5,50
β)  Ο δείκτης «  κέρδη προ φόρων,  τόκων και αποσβέσεων μη συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων
αποτελεσμάτων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EBITDA) προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων μείον
τους πιστωτικούς τόκους », να παραμείνει καθόλη την διάρκεια του ομολογιακού δανείου μεγαλύτερος ή
ίσος του 3,50
γ) Ο δείκτης « σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς το σύνολο τραπεζικού δανεισμού πλέον των ιδίων
κεφαλαίων » να παραμείνει καθόλη την διάρκεια του ομολογιακού δανείου μικρότερος ή ίσος του 0,75

Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια έχουν ληφθεί από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της για
εξυπηρέτηση των αναγκών τους για κεφάλαιο κίνησης.
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Τα σχετικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων είναι τα
παρακάτω:

31/12/2009
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 3,799% 3,698%
Μακροπρόθεσμα δάνεια 3,003% 3,002%

31/12/2008
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6,030% 4,749%
Μακροπρόθεσμα δάνεια 5,946% 5,946%

Το κόστος δανεισμού έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως σύμφωνα με την αρχή του
δεδουλευμένου (βλέπε σημείωση 11).

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν στη μίσθωση μηχανολογικού – νοσοκομειακού
εξοπλισμού. Οι υποχρεώσεις στους εκμισθωτές, αναλύονται ως εξής:

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μέχρι ένα έτος 1.989 804 1.305 664
Από 1 έως 5 έτη 5.355 799 2.967 491
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0
Σύνολο 7.344 1.603 4.273 1.155
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους στις χρηματοδοτικές μισθώσεις (493) (97) (284) (50)
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε
Χρηματοδοτικά Μισθώματα 6.851 1.506 3.989 1.105

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μέχρι ένα έτος 1.798 744 1.192 624
Από 1 έως 5 έτη 5.054 762 2.797 481
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0

6.851 1.506 3.989 1.105

Η ανάλυση ανά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2009 έχει ως κάτωθι:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ευρώ 163.365 158.531

RΟΝ 279 -

Σύνολο 163.644 158.531
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Επί των μισθωμένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας,  η οποία θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη
λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωμή των μισθωμάτων.

Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

26. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009
και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008 10 9
Προσθήκες 78 78
Αποσβέσεις (84) (84)
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 4 4

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 4 4
Προσθήκες 21 0
Αποσβέσεις (3) (3)
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 22 1

27. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα ασφαλιστικά
ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009  καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε
€ 17.568 και  € 18.396 αντίστοιχα.

(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία
οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της
οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό,  τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν
δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40%
της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης.  Στην Ελλάδα,  σύμφωνα με
την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα
αποτελέσματα τις δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο, με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής
υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους επισυναπτόμενους ισολογισμούς της Εταιρείας και του Ομίλου
έχει ως ακολούθως:

Εταιρεία
31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου

2009 2008
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 15.903 13.745
Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία (1.107) (169)
Καταβολή σχηματισμένης πρόβλεψης (2.059) 0
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημ. 6) 2.111 2.327
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 14.848 15.903
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Όμιλος
31η Δεκεμβρίου 31η Δεκεμβρίου

2009 2008
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 16.010 13.849
Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία (1.154) (174)
Καταβολή σχηματισμένης πρόβλεψης (2.098) 0
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημ. 6) 2.282 2.335
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 15.040 16.010

Μια διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της
Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την 31η

Δεκεμβρίου 2008 έχουν ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

Δεκεμβρίου
2008

31η

Δεκεμβρίου
2009

31η

 Δεκεμβρίου
2008

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων 16.782 17.433 16.590 17.326

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες (1.742) (1.423) (1.742) (1.423)

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 15.040 16.010 14.848 15.903
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης :
Κόστος υπηρεσίας 1.520 1.480 1.349 1.472
Χρηματοοικονομικό κόστος 788 666 788 666

Αναλογιστικές ζημίες 65 158 65 158

Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα 2.373 2.304 2.202 2.296
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών (91) 31 (91) 31

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 2.282 2.335 2.111 2.327

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 16.010 13.849 15.903 13.745
Κόστος υπηρεσίας 1.520 1.480 1.349 1.472
Χρηματοοικονομικό κόστος 788 666 788 666
Πληρωθείσες παροχές (3.252) (174) (3.166) (169)
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών (91) 31 (91) 31

Αναλογιστικές ζημίες 65 158 65 158
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους
χρήσεως 15.040 16.010 14.848 15.903

Βασικές υποθέσεις : 2009 2008
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5.09% 5.67%
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 4.2% 4.2%
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2.5% 2.5%
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Το επιπρόσθετο κόστος των συμπληρωματικών παροχών σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε
υπαλλήλους, οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα
πλαίσια αυτού του προγράμματος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων
αποθεματικών αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.

28. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν γραμμάτια μακροπρόθεσμης λήξεως και αναλύονται ως
κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μέχρι ένα έτος 1.495 2.149 1.323 1.739
Από 1 έως 5 έτη 120 1.615 120 1.444
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0
Σύνολο 1.615 3.764 1.443 3.183
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους (108) (284) (97) (245)
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων 1.507 3.480 1.346 2.938

29. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Προμηθευτές 86.038 76.511 83.696 86.989
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες και
γραμμάτια πληρωτέα 20.424 16.913 16.231 13.487

106.462 93.424 99.927 100.476

30. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο ενοποιημένο ισολογισμό αναλύεται ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Προκαταβολές πελατών 4 4 4 4
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 34 34 34 34
Πιστωτές διάφοροι 8.066 4.482 7.462 4.109
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 4.712 4.649 4.336 4.548
Δεδουλευμένα έξοδα 4.223 4.598 4.171 4.507
Μερίσματα πληρωτέα 20 20 20 20
Λοιπές προβλέψεις 208 208 0 0
Λοιπά 1.656 1.835 1.628 1.804

18.923 15.830 17.655 15.026
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31. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΟΜΕΩΝ:

Ο Όμιλος από την χρήση 2009 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
δραστηριότητας »  με το Δ.Π.Χ.Α.  8  «Λειτουργικοί τομείς».  Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.  8  ο
προσδιορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση», ενώ το πρότυπο
απαιτεί να γνωστοποιείται η πληροφόρηση που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές
δομές του Ομίλου, αναφορικά με τους λειτουργικούς τομείς.

Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις,  στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα
κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών,  επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων,  ενώ οι διατομεακές
πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.

Ως εκ τούτου οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: α) Παροχή υπηρεσιών υγείας
εσωτερικού, β) Παροχή υπηρεσιών υγείας εξωτερικού (Ρουμανία) και γ) Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και
υγειονομικού υλικού.

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους 1/1-31/12/2009
και 1/1-31/12/2008 έχουν ως κάτωθι:

Χρήση  2009

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού

εξοπλισμού
και

υγειονομικού
υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους 279.676 5.888 1.086 0 - 286.650
Διατομεακές 394 41.349 0 (41.743) 0
Σύνολο 280.070 5.888 42.435 0 (41.743) 286.650

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων 27.373 550 5.312 (234) - 33.001
Χρηματοοικονομικά
έσοδα 5.677 74 121 - (4.333) 1.539
Χρηματοοικονομικά
έξοδα (15.533) (46) (242) - - (15.821)
Αναλογία κερδών
από συγγενείς
εταιρείες
αποτιμώμενες στην
καθαρή θέση 28 - (18) - - 10

Κέρδη προ φόρων 5.555 223 4.924 (234) (4.333) 6.135

Φορολογία (2.422) (28) (1.760) (5) - (4.215)

Κέρδη μετά φόρων 3.133 193 3.165 (238) (4.333) 1.920

Αποσβέσεις (11.660) (357) (267) - - (12.284)
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Σημειώνεται ότι στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, μέρος των εσόδων από πωλήσεις, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του κύκλου εργασιών σε τρίτους, αφορούν δημόσιους ασφαλιστικούς

οργανισμούς που εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Χρήση 2008

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού

εξοπλισμού
και

υγειονομικού
υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους 278.789 5.690 233 0 - 284.712
Διατομεακές 353 0 29.489 0 (29.842) 0
Σύνολο 279.142 5.690 29.722 0 (29.842) 284.712

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων 29.252 764 7.295 (239) - 37.072
Χρηματοοικονομικά
έσοδα 6.492 62 109 - (3.340) 3.323
Χρηματοοικονομικά
έξοδα (17.439) (54) (346) - - 17.839
Αναλογία κερδών
από συγγενείς
εταιρείες
αποτιμώμενες στην
καθαρή θέση 23 - 3 - - 26

Κέρδη προ φόρων 7.202 440 6.784 (238) (3.340) 10.848

Φορολογία 1.628 (73) (1.770) 474 - 259

Κέρδη μετά φόρων 8.830 367 5.014 236 (3.340) 11.107

Αποσβέσεις (11.106) (316) (273) - - (11.695)
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους 1/1-
31/12/2009 και 1/1-31/12/2008 έχουν ως κάτωθι:

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού

εξοπλισμού
και

υγειονομικού
υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Περιουσιακά
στοιχεία την
31 Δεκεμβρίου
2009 513.639 2.973 50.008 20.980 (75.092) 512.508
31 Δεκεμβρίου
2008 491.229 3.023 42.028 21.186 (67.132) 490.334
Υποχρεώσεις την
31 Δεκεμβρίου
2009 330.054 781 39.631 6.484 (35.086) 341.864
31 Δεκεμβρίου
2008 312.235 947 30.516 7.174 (33.766) 317.106

32. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:

εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της,  με τον κ.  Γεώργιο Αποστολόπουλο και
τα νομικά πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται
με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των
Διοικητικών τους Συμβουλίων
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και την
αγορά και πώληση εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια
λειτουργίας της Εταιρείας.

Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες
εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων
που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών.  Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται
πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν
έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών.
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Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου έχουν ως
εξής:

Χρήση 2008

Εταιρεία
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0 0 0 0
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 29.545 25 29.489
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 31 0 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0 (3) 148 353
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 0 0 0 0
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) 0 0 0 0
ORTELIA 1.693 0 0 0
EUROSITE 2.897 0 0 0
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 346 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 4.936 29.573 173 29.842

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα Έσοδα από μερίσματα

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - 3.300
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 66
ΣΥΝΟΛΟ - 3.366
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Λοιπές
Όμιλος Εταιρεία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές
G. APOSTOLOPOULOS
HOL. 0 0 2 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε. 4 0 1 0 3 0 0 0
LAVIE ASSURANCE 3.742 64 2.460 4 3.742 64 2.458 4
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 0 27 0 0 0 27 0 0
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ 2 433 2 356 0 395 0 259

ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΕΠΕ 34 0 0 0 34 0 0 0
QUS 85 0 0 0 85 0 0 0
TRADOR A.E. 21 0 0 0 21 0 0 0
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 0 7 0 0 0 7 0 0
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ 15 0 0 0 15 0 0 0
ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓ
ΡΑΦΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDISOFT 190 0 0 0 190 0 0 0
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 20 0 111 0 20 0 111 0
DOMINION -
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 10 0 15 0 9 0 15
INTEROPTIKS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0
Ι.Ε. EUROHOSPITAL
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 4.113 541 2.576 375 4.110 502 2.569 278

Όμιλος Εταιρεία

Απαιτήσεις από
μερίσματα

Έσοδα από
μερίσματα

Απαιτήσεις από
μερίσματα

Έσοδα από
μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. - 96 - -

Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 7.745 6.792

Όμιλος Εταιρεία
Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης - -
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης 740 445
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Χρήση 2009
Εταιρεία
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0 0 0 0
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 30.743 1.020 41.349
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 31 0 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0 29 149 394
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 0 0 0 0
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) 0 0 0 0
ORTELIA 1.704 0 0 0
EUROSITE 3.633 0 1 0
ΓΑΙΑ 5.889 0
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 351 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 11.577 30.803 1.170 41.743

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε.  και συγκεκριμένα
απαιτήσεις ύψους €  1.548  και €  5.865  αντίστοιχα,  αφορούν καταβολές της μητρικής εταιρείας έναντι
μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών.

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα Έσοδα από μερίσματα

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - 4.300
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 39 43
ΣΥΝΟΛΟ 39 4.343
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Λοιπές
Όμιλος Εταιρεία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές
G. APOSTOLOPOULOS
HOL. 1 0 1 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε. 4 0 0 0 3 0 0 0
LAVIE ASSURANCE 2.553 89 1.840 88 2.553 89 1.840 88
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 0 27 0 0 0 27 0 0
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ 0 293 1 385 0 232 0 273

ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΕΠΕ 34 0 0 0 34 0 0 0
QUS 85 0 0 0 85 0 0 0
TRADOR A.E. 22 0 0 0 22 0 0 0
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 0 7 0 0 0 7 0 0
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ 18 0 0 0 18 0 0 0
ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓ
ΡΑΦΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDISOFT 190 0 0 0 190 0 0 0
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 21 0 98 0 21 0 98 0
DOMINION -
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 23 0 35 0 23 0 35
INTEROPTIKS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 2.928 439 1.940 508 2.927 378 1.938 396

Όμιλος Εταιρεία

Απαιτήσεις από
μερίσματα

Έσοδα από
μερίσματα

Απαιτήσεις από
μερίσματα

Έσοδα από
μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. - 94 - -

Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 8.018 6.870

Όμιλος Εταιρεία
Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης - -
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης 1.652 1.634
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33. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να
διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και
μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την
έγκριση του 70% των μετοχών της εταιρείας. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:

α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας, όπως
εμφανίζεται στον ισολογισμό μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον
των μη διανεμομένων αποθεματικών.

β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Την 23η Μαρτίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος ύψους €
0,01 ανά μετοχή (€ 0,05 ανά μετοχή, την χρήση 2008). Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας
Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων,  στην οποία θα πρέπει να παρευρίσκεται ή να εκπροσωπείται
τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το ανωτέρω μέρισμα θα φορολογηθεί με αυτοτελή φορολόγηση 10% και ο φόρος θα παρακρατηθεί από
τους δικαιούχους.

34.  ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

(α) Δικαστικές υποθέσεις:

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και
οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα
αποτελέσματα της λειτουργίας της.

Mε την από 06-10-2009  εξώδικη καταγγελία προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και, τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου ζωής,  που διορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ.
46704/Β2260 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την παρ. 4α του άρθρου 10 του
ν.δ. 400/1979, η Εταιρία κατήγγειλε την από 01-12-2008 σύμβαση με αντικείμενο την παροχή ιατρικών και
νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους της ως άνω εταιρείας και, ταυτόχρονα της απηύθυνε
πρόσκληση για την καταβολή του οφειλομένου ποσού νομίμως εντόκως μέχρις εξοφλήσεώς του.

Επίσης, η Εταιρεία με την από 09-11-2009 εξώδικη καταγγελία της προς την ασφαλιστική εταιρεία με την
επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Ε.», κατήγγειλε την από 01-02-2009 σύμβαση με αντικείμενο
την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους της, λόγω μη εξυπηρετήσεως των
πληρωμών, απαιτώντας την καταβολή ολοκλήρου του ανεξόφλητου υπολοίπου νομίμως εντόκως μέχρις
εξοφλήσεως.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 ν.δ. 400/1970, ως
ειδική διάδοχος των ασφαλισμένων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και της «COMMERCIAL VALUE
Α.Ε.Ε.», απολαμβάνει ειδικού προνομίου, που προηγείται στην ασφαλιστική τοποθέτηση κάθε άλλου
προνομίου καθώς και απαιτήσεων τρίτων,  και επομένως βασίμως εκτιμάται ότι οι ως άνω απαιτήσεις θα
εισπραχθούν στο σύνολό τους
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Ανεβλήθη με αίτημα του ελληνικού δημοσίου για τη δικάσιμο της 10ης Μαΐου 2010, η συζήτηση ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγής της θυγατρικής εταιρίας «EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

(β) Δεσμεύσεις:

(i) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:

Την 31η Δεκεμβρίου 2009 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες.

Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και ανέρχονται σε € 3.464 ( € 2.203 την 31η Δεκεμβρίου 2008).

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής
μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 έχουν ως κάτωθι:

31/12/2008
Όμιλος Εταιρεία

Εντός ενός έτους 2.083 2.367
1-5 έτη 6.061 6.512
Μετά από 5 έτη 2.115 1.997

10.259 10.876

31/12/2009
Όμιλος Εταιρεία

Εντός ενός έτους 2.765 3.030
1-5 έτη 6.009 6.112
Μετά από 5 έτη 1.954 1.908

10.728 11.050

(ii). Εγγυήσεις:

Ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2009 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
· Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 2.557  (€154 τη χρήση 2008).

35. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Δεν υπάρχουν

Μαρούσι  23/3/2010

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ.Β  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ  Σ  100951

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΟΙΚ/ΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.   Π 001034

Ο  ΟΙΚ/ΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π. Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.   ΑΖ  533419

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Π. Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 052569
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17856

Κατηγ.Αδείας Α!
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36. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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37. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005:

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του 2009 έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού τις ακόλουθες
πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της στον διαδικτυακό τόπο www.iatriko.gr

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ

21/1/2009 Συμφωνία συνεργασίας Ιατρικού Αθηνών και Ερρίκος
Ντυνάν

www.iatriko.gr

22/1/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.
3556/2007

www.iatriko.gr

22/1/2009 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.iatriko.gr
17/2/2009 Συμφωνία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με Commercial

Value για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη
www.iatriko.gr

17/3/2009 Συμφωνία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με Τράπεζα
Πειραιώς

www.iatriko.gr

23/3/2009 Οικονομικό Ημερολόγιο www.iatriko.gr
7/4/2009 Συμφωνία συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με

την ασφαλιστική εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη

www.iatriko.gr

22/4/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr
23/4/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr
28/4/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 www.iatriko.gr
30/4/2009 Δελτίο τύπου www.iatriko.gr
4/5/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr
4/5/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr

20/5/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 www.iatriko.gr
22/5/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 www.iatriko.gr
26/5/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 www.iatriko.gr
28/5/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr
1/6/2009 Ανακοίνωση σχετικά με την ετήσια παρουσίαση των

αναλυτών
www.iatriko.gr

4/6/2009 Συμφωνία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με την εταιρεία
Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική για νέο πρόγραμμα
πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας

www.iatriko.gr

5/6/2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης www.iatriko.gr
26/6/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr
26/6/2009 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος /

πληρωμής μερίσματος
www.iatriko.gr

26/6/2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης www.iatriko.gr
30/7/2009 Συμφωνία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με BUPA

INTERNATIONAL για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
περίθαλψη

www.iatriko.gr

6/8/2009 Απάντηση σε ερώτηση του Χ.Α. www.iatriko.gr
7/8/2009 Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. www.iatriko.gr

27/8/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 www.iatriko.gr
4/9/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 www.iatriko.gr

27/10/2009 Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της
εταιρείας για τις χρήσεις 2007-2008

www.iatriko.gr

5/11/2009 Συμφωνία του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών με την
Ευρωπαική πίστη

www.iatriko.gr
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16/11/2009 Ανακοίνωση www.iatriko.gr
18/11/2009 Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. www.iatriko.gr
1/12/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 www.iatriko.gr
3/12/2009 Νέα Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου www.iatriko.gr
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009)

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

38. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιημένες και μη, η έκθεση διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο στην διεύθυνση www.iatriko.gr.
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IATÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ÁÑ.Ì.Á.Å. 13782/06/Â/86/06

Äéóôüìïõ 5-7, 151 25 Ìáñïýóé
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2009 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2009

(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ ê.í. 2190/20, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå €

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 284.086.802,36 279.604.267,40 252.130.162,74 253.303.228,45
¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 2.342.374,91 2.311.626,35 294.393,75 312.833,86
ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 5.678.480,51 5.253.164,40 39.576.153,01 39.736.122,55
ÁðïèÝìáôá 6.329.508,97 7.332.592,27 5.728.093,06 6.636.999,45
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 136.812.231,10 127.885.508,73 136.131.013,24 127.171.266,75
ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 77.258.415,67 67.946.991,79 69.961.749,04 63.452.423,23
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 512.507.813,52 490.334.150,94 503.821.564,84 490.612.874,29=============== =============== =============== ================
ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï 26.888.153,80 26.888.153,80 26.888.153,80 26.888.153,80
ËïéðÜ óôïé÷åßá éäßùí êåöáëáßùí 143.525.929,97 146.035.528,79 152.510.843,79 151.593.218,46
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí éäïêôçôþí ìçôñéêÞò (á) 170.414.083,77 172.923.682,59 179.398.997,59 178.481.372,26−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (â) 229.510,95 304.484,82 0,00 0,00
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ã)=(á)+(â) 170.643.594,72 173.228.167,41 179.398.997,59 178.481.372,26−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 151.595.944,45 150.230.797,28 149.338.905,17 149.949.502,28
ÐñïâëÝøåéò / ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 34.827.436,44 37.967.682,20 32.425.101,20 35.294.059,34
Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 12.048.283,10 5.993.519,12 9.192.468,08 624.158,12
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 143.392.554,81 122.913.984,93 133.466.092,80 126.263.782,29−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä) 341.864.218,80 317.105.983,53 324.422.567,25 312.131.502,03=============== =============== =============== ================
ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ
(ã)+(ä) 512.507.813,52 490.334.150,94 503.821.564,84 490.612.874,29=============== =============== =============== ================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå €

¸ììåóç ìÝèïäïò Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò :
ÊÝñäç ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò) 6.134.781,04 10.847.923,09 8.261.145,50 7.134.661,99
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá :
ÁðïóâÝóåéò 12.283.667,63 11.695.264,39 11.574.781,01 11.089.394,66
ÐñïâëÝøåéò -620.468,06 2.485.542,50 -913.222,17 2.273.892,32
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò 45.276,00 -28.499,00 0,00 0,00
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò) 
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò -1.238.345,60 -3.310.368,85 -5.370.722,19 -6.493.599,11
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 15.820.853,21 17.839.366,25 15.515.004,62 17.438.855,75
ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí
êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò 
äñáóôçñéüôçôåò :
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí 1.003.083,30 -543.766,70 908.906,39 -204.706,02
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí -18.529.036,07 360.309,68 -22.806.528,06 65.271,98
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí) 14.152.019,67 694.807,26 490.498,97 6.727.112,75
Ìåßïí :
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâëçìÝíá -10.459.146,32 -12.197.393,28 -10.153.297,73 -11.796.882,78
ÊáôáâëçìÝíïé öüñïé -5.741.758,69 -2.442.192,01 -3.126.177,74 -2.367.867,01
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 12.850.926,11 25.400.993,33 -5.619.611,40 23.866.134,53−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò :
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí
êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí 0,00 -30.000,00 -60.000,00 -30.000,00
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí -17.215.913,10 -7.310.016,98 -10.704.283,14 -5.107.894,82
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí
óôïé÷åßùí 51.279,54 8.130,78 47.584,54 8.130,78
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 952.789,49 1.257.691,42 847.814,35 1.179.931,18
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá 93.637,50 95.507,50 4.300.000,00 3.366.000,00
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) -16.118.206,57 -5.978.687,28 -5.568.884,25 -583.832,86−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò :
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 11.447.304,68 288.528,00 8.828.166,11 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí -3.047.881,89 -11.564.160,18 0,00 -11.564.160,18
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò 
ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) -979.511,67 -769.231,81 -870.453,29 -769.231,81
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá -4.428.604,45 -5.357.980,10 -4.337.214,45 -5.223.980,10
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) 2.991.306,67 -17.402.844,09 3.620.498,37 -17.557.372,09−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á) + (â) + (ã) -275.973,79 2.019.461,96 -7.567.997,28 5.724.929,58============================== ============================== ============================== ==============================
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ÷ñÞóçò 29.255.644,79 27.236.182,83 24.305.317,07 18.580.387,49============================== ============================== ============================== ==============================
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ÷ñÞóçò 28.979.671,00 29.255.644,79 16.737.319,79 24.305.317,07============================== ============================== ============================== ==============================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå €

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ÷ñÞóåùò
(1/1/2009 êáé 1/1/2008 áíôßóôïé÷á) 173.228.167,41 167.686.935,62 178.481.372,26 174.891.312,62
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò 1.843.616,31 10.879.390,60 5.254.424,33 8.794.218,45
(óõíå÷éæüìåíåò êáé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò)
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá -4.428.189,00 -5.338.158,81 -4.336.799,00 -5.204.158,81
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò ÷ñÞóåùò
(31/12/2009 êáé 31/12/2008 áíôßóôïé÷á) 170.643.594,72 173.228.167,41 179.398.997,59 178.481.372,26============================== ============================== ============================== ==============================

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Êýêëïò åñãáóéþí 286.649.661,76 284.711.808,04 279.396.926,65 278.475.948,23
ÌéêôÜ êÝñäç 52.404.709,45 53.810.889,27 43.617.933,25 43.225.763,78
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí 
êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 20.717.288,65 25.376.920,49 18.405.427,93 18.079.918,63
ÊÝñäç ðñï öüñùí 6.134.781,04 10.847.923,09 8.261.145,50 7.134.661,99
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) 1.919.862,31 11.106.757,60 5.254.424,33 8.794.218,45

ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò 1.903.446,18 11.066.472,82 5.254.424,33 8.794.218,45
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 16.416,14 40.284,78

ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â) -76.246,00 -227.367,00 0,00 0,00
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á)+(Â) 1.843.616,31 10.879.390,60 5.254.424,33 8.794.218,45

ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò 1.827.200,18 10.839.105,82 5.254.424,33 8.794.218,45
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 16.416,14 40.284,78

ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ-âáóéêÜ (óå €) 0,0219 0,1276 0,0606 0,1014
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá  áíÜ ìåôï÷Þ - (óå €) 0,0100 0,0500
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, 
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 33.000.956,28 37.072.184,88 29.980.208,94 29.169.313,29

ÄÏÌÇ ÏÌÉËÏÕ
Åðùíõìßá Åôáéñåßáò ¸äñá Ðïóïóôü Óõììåôï÷Þò % ÌÝèïäïò ÅíóùìÜôùóçò ÖïñïëïãéêÜ ÁíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò
ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÁÅ Ìáñïýóé ÁôôéêÞò ÌçôñéêÞ 2009
ÉÁÔÑÉÊÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÁÅÂÅ ÊçöéóéÜ ÁôôéêÞò 100,00 ÏËÉÊÇ 2009
ÁÎÏÍÉÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÅÁÅ Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 50,50 ÏËÉÊÇ 2007-2009
ÅÑÅÕÍÁ ÅÁÅ Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 51,00 ÏËÉÊÇ 2007-2009
ÊÅÍÔÑÏ ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
ÁÈËÇÔÉÊÙÍ ÊÁÊÙÓÅÙÍ ÁÅ Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 33,00 ÏËÉÊÇ 2007-2009
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL AE ÊçöéóéÜ ÁôôéêÞò 68,89 ÏËÉÊÇ 2007-2009
MEDSANA BMC ÂïõêïõñÝóôé Ñïõìáíßáò 100,00 ÏËÉÊÇ 1997-2009
BIOAXIS SRL (ðñþçí MEDSANA SRL) ÂïõêïõñÝóôé Ñïõìáíßáò 78,90 ÏËÉÊÇ 1997-2009
ORTELIA HOLDING Ëåìåóüò Êýðñïõ 99,99 ÏËÉÊÇ 1998-2009
EUROSITE ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁÅ Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 100,00 ÏËÉÊÇ 2003-2009
ÃÁÉÁ Á.Å. ÁèÞíá 100,00 ÏËÉÊÇ 2009
MEDICAFE AE Èåóóáëïíßêç 55,00 ÊÁÈÁÑÇ ÈÅÓÇ 2007-2009
INTEROPTICS ÁÅÅ ÁèÞíá 27,33 ÊÁÈÁÑÇ ÈÅÓÇ 2007-2009
1. ¼ëåò ïé åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ åßíáé áõôÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá "ÄÏÌÇ ÏÌÉËÏÕ". Äåí õðÜñ÷åé äéáöïñïðïßçóç óôéò åôáéñåßåò êáé ôçí ìÝèïäï åíóùìÜôùóçò óå ó÷Ýóç
ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2008 ìå åîáßñåóç ôéò åôáéñåßåò É.Å.EUROHOSPITAL AE. êáé ÃÁÉÁ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÃÁÉÁ Á.Å. óõóôÜèçêå åíôüò ôïõ á' ôñéìÞíïõ 2009
êáé ðåñéëÞöèçêå óôïí ¼ìéëï ôçò ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÁÅ, óôéò åôÞóéåò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ÷ñÞóåùò 2009, ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíóùìÜôùóçò. Ç åôáéñåßá
É.Å.EUROHOSPITAL AE äåí ðåñéëÞöèçêå óôéò åôÞóéåò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ÷ñÞóåùò 2009 ôçò ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÁÅ, ëüãù åêðïßçóçò ôïõ óõíüëïõ ôùí êáôå÷üìåíùí
ìåôï÷þí ôçò, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2009. Ç åðßäñáóç áðü ôçí ìç åíïðïßçóç ôçò É.Å.EUROHOSPITAL AE óôá åíïðïéçìÝíá ìåãÝèç ôïõ Ïìßëïõ åßíáé Þóóïíïò óçìáóßáò. Ç åíïðïßçóç ôçò ÃÁÉÁ
Á.Å. åðÝöåñå ìåôáâïëÞ óå ðïóïóôü 54% (æçìßá 2,2 åê.åõñþ) óôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ìåôÜ áðü öüñïõò êáé äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò, åíþ äåí åðÝöåñå ìåôáâïëÞ óõíïëéêÜ Üíù ôïõ
25% óôïí åíïðïéçìÝíï êýêëï åñãáóéþí êáé óôá åíïðïéçìÝíá ßäéá êåöÜëáéá ôùí éäéïêôçôþí ôçò ìçôñéêÞò. Ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ ãßíåôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 3â "Êýñéåò ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò"
õðïðáñÜãñáöïò (á) êáèþò êáé 16 êáé 17 ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.
2. Äåí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ôçò Åôáéñåßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ.
3. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò äéáöïñÝò ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßäñáóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò Åôáéñåßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ.
4. Ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôïí ¼ìéëï êáé óôçí Åôáéñåßá óôç ÷ñÞóç ôïõ 2009 Þôáí 3.227 (3.205 ôç ÷ñÞóç ôïõ 2008)êáé 2.898 (3.010 ôç ÷ñÞóç ôïõ 2008)
áíôßóôïé÷á. 
5. Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ õðïëïãßóôçêáí ìå âÜóç ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï áñéèìü åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí ìåôï÷þí.
6. Ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2009 Ýãéíå ðþëçóç ôïõ óõíüëïõ ôùí êáôå÷üìåíùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò É.Å.EUROHOSPITAL AE.
7. Åíôüò ôïõ á' ôñéìÞíïõ ôçò ÷ñÞóåùò 2009 óõóôÜèçêå ç èõãáôñéêÞ åôáéñåßá ôïõ Ïìßëïõ ÃÁÉÁ AE ìå óõììåôï÷Þ 100%

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ. Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí  áíáãíþóôç,
ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí åôáéñåßá, íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò åôáéñåßáò, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ. 

8. ÃíùóôïðïéÞóåéò óõíáëëáãþí ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç ôïõ Ïìßëïõ êáé ôçò Åôáéñåßáò
üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé áðü ôï ÄËÐ 24 (ðïóÜ óå €) :

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
á) ¸óïäá 2.033.340,41 7.451.396,56
â) ¸îïäá 508.690,34 42.139.650,77
ã) ÁðáéôÞóåéò 2.928.708,19 14.543.565,03
ä) Õðï÷ñåþóåéò 439.252,92 31.180.446,16
å) ÓõíáëëáãÝò & áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí 
& ìåëþí ôçò äéïßêçóçò 8.018.079,32 6.869.554,00
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç

& ìÝëç ôçò äéïßêçóçò 0,00 0,00
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç 

& ìÝëç ôçò äéïßêçóçò 1.651.660,70 1.633.647,00
9.Ôá ðïóÜ ôùí ó÷çìáôéóìÝíùí ðñïâëÝøåùí áíáëýïíôáé ùò êÜôùèé (ðïóÜ óå € )

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
á) Åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò 207.776,96 0,00
â) ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò 660.000,00 600.000,00
ã) ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò 0,00 0,00
10. Ôá ðïóÜ ôùí ëïéðùí óõíïëéêþí åóüäùí ìåôÜ áðü öüñïõò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 1/1-
31/12/2009 € -76.246,00 êáé 1/1-31/12/2008 € -227.367,00 áöïñïýí óõíáëëáãìáôéêÝò
äéáöïñÝò.
11. ËåðôïìåñÞ áíáöïñÜ ãéá ôçí äïìÞ ôïõ Ïìßëïõ ãßíåôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 2, 3â "Êýñéåò
ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò" êáèþò êáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 16 êáé 17 ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.
12. Ôá êÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé ôá êÝñäç ðñï
öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí  êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí ôçò
Åôáéñåßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ Ý÷ïõí õðïëïãéóèåß óýìöùíá ìå ôçí åãêýêëéï 34/24.1.2008 ôçò
ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò. Ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ ãßíåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 13 ôùí ïéêïíïìéêþí
êáôáóôÜóåùí. 
13. ¸÷ïõí ôçñçèåß ïé âáóéêÝò ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ôïõ Éóïëïãéóìïý ôçò 31/12/2008.
14.¸÷ïõí ãßíåé ðáñåêêëßóåéò, (ðáñÜèåóç ðñüóèåôùí óôïé÷åßùí), ùò ðñïò ôï
ðåñéå÷üìåíï ôùí õðïäåéãìÜôùí ôùí óôïé÷åßùí êáé ðëçñïöïñéþí ôçò êïéíÞò õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò Ê2-11365/16.12.2008, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôçò ßäéáò áðüöáóçò,
þóôå ôá êïíäýëéá ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá äçìïóéåõìÝíá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò íá
åßíáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Ä.Ð.×.Á. 

Áñìüäéá Õðçñåóßá-Íïìáñ÷ßá : Õðïõñãåßï ïéêïíïìßáò, áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé íáõôéëßáò - Ä/íóç ÁÅ & EÐÅ Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ: www.iatriko.gr Ïíïìáôåðþíõìï ÈÝóç
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Äñ. Ãåþñãéïò Â.Áðïóôïëüðïõëïò Ðñüåäñïò Ä.Ó.
ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí : 23 Ìáñôßïõ 2010 Äñ. Âáóßëåéïò Ã.Áðïóôïëüðïõëïò Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò
Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò : ÊùôóáëÜò ÔñéáíôÜöõëëïò Á.Ì. ÓÏÅË 21361 ×ñÞóôïò Ã.Áðïóôïëüðïõëïò Áíôéðñüåäñïò
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá : BDO ÏÑÊÙÔÏÉ ÅËÅÃÊÔÅÓ Á.Å.  Á.Ì. ÓÏÅË 111 Jochen Guenter Paul Schmidt ÌÝëïò Ä.Ó.
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí : Ìå óýìöùíç ãíþìç Stephen Leonhard ÌÝëïò Ä.Ó.

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå €
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Ìáñïýóé, 23 Ìáñôßïõ 2010

O ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÌÉËÏÕ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ Ä/ÍÔÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â. ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ã. ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ð. ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ÐÅÔÑÏÓ Ä. ÁÄÁÌÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ×. ÊÁÔÓÉ×ÔÇÓ
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