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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε.»  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012-

31.12.2012 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Οι εκκαθαριστές σας υποβάλλουν την έκθεση πεπραγµένων για την χρήση από 1η 
Ιανουαρίου 2012 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2012, που αποτελεί και το πρώτο έτος 
εκκαθάρισης. 
 
Α. Εξέλιξη εργασιών 
 
Η εταιρεία µας έχει παύσει από το έτος 2002 να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και 
διοίκησης σε νοσηλευτικές µονάδες και οι συνθήκες αγοράς ήταν τέτοιες που δεν 
επέτρεψαν την επαναδραστηριοποίησή της στον τοµέα αυτό µέχρι και σήµερα. 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 31η 
∆εκεµβρίου 2011, αποφασίστηκε η λύση και θέση αυτής σε εκκαθάριση. Ως εκ τούτου οι 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν συντάχθηκαν µε βάση την αρχή 
της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας έχουν 
αποτιµηθεί µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους (liquidation basis).  
 
 
Β. Ανάλυση στοιχείων Ισολογισµού. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ενεργητικού έχουµε να σας αναφέρουµε ότι: 
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού διαµορφώθηκε 1,71€ 
αφού η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη απόσβεση τους. 
Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό οι λοιπές απαιτήσεις µας ύψους 4.118,85€ περιλαµβάνουν 
κυρίως ΦΠΑ συµψηφιστέο στην επόµενη χρήση.  
Οι Μεταβατικοί λογαριασµοί του ενεργητικού ανέρχονται στο ποσό των 0,57 €. 
Το ταµείο της εταιρείας ανέρχεται σε 24,99 € και οι καταθέσεις όψεως στον λογαριασµό 
της EUROBANK σε 7.492,11 €. 
Έτσι το σύνολο του Ενεργητικού της διαµορφώνεται σε 11.638,23 €. 
Στο Παθητικό της συνολικού ποσού επίσης 11.638,23 € εµφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια 
συνολικού ποσού -651.819,94 € τα οποία αναλύονται ως εξής: 
- Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο 132.075,00 € 
- Τακτικό Αποθεµατικό 9.659,15 € 
- Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον 14.345,17 € και υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων 

χρήσεων 779.208,92 €. 
Τέλος οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανήλθαν στα 663.458,17 € τα οποία αναλύονται 
ως εξής: 
- Υποχρεώσεις προς προµηθευτές υπηρεσιών 49.211,99 € 
- Υποχρεώσεις από µερίσµατα πληρωτέα προηγούµενων χρήσεων 42.848,11€ 
- Υποχρεώσεις προς το Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ 363.621,11 € 
- Λοιπές προβλέψεις 207.776,96 € 
 
Στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεων παρατηρούµε ότι η εταιρεία παρουσίασε 
λειτουργικά αποτελέσµατα (ζηµία), προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
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αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 14.350,61 € και καθαρή ζηµία χρήσης 14.345,17 € η 
οποία µεταφέρθηκε εις νέον. 
 
 
Γ. Υποκαταστήµατα 
 
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα. 
 
 
∆. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία  
 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού δεν έγιναν αφού από τον Οκτώβριο του 2004 η 
εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 
 
 

          ΚΗΦΙΣΙΑ 28/01/2013 
                                                             ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  

   
   

ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
Α.∆.Τ. Ρ 552025 

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ 
Α.∆.Τ. Μ 013379 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της υπό εκκαθάριση Εταιρείας «HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 3ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ3ΩΝ Α.Ε.» 

 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της υπό εκκαθάριση Εταιρείας «HOSPITAL 
AFFILIATES INTERNATIONAL ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 3ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ3ΩΝ Α.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης  εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και 
µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της 3ιοίκησης (Εκκαθαριστές) για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση (Εκκαθαριστές) έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα  ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα  ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από 
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 µέχρι και 2010 καθώς και για την ελεγχόµενη χρήση 
2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η 
Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή 
την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη 
διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο 
‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της υπό εκκαθάριση Εταιρείας «HOSPITAL AFFILIATES 
INTERNATIONAL ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 3ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ3ΩΝ Α.Ε.» κατά την 31η  εκεµβρίου 
2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα  ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης  ιαχείρισης των 
Εκκαθαριστών µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος   
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 24571 

 

 
 

BDO Ελλάς Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011 

 

            

        

            

 Σηµειώσεις   2012   2011 

           

ΕΣΟ∆Α:           

Καθαρές πωλήσεις     0,00   0,00 

Κόστος πωλήσεων     0,00   0,00 
            

Μεικτό κέρδος     0,00   0,00 
            

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 5   (14.350,61)   (88.675,85) 

Λοιπά έσοδα/έξοδα 6  0,00  0,00 
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά 

έσοδα/(έξοδα) 7   5,44   (14,08) 
            

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ     (14.345,17)   (88.689,93) 

Φόροι εισοδήµατος 8   0,00   0,00 
            

ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ      (14.345,17)   (88.689,93) 

            

            
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 

2011 

 

            

        

            

  Σηµειώσεις   2012   2011 

            

Ζηµίες:     (14.345,17)   (88.689,93) 

Λοιπά συνολικά έσοδα:     0,00  0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:     0,00  0,00 
        
Συγκεντρωτικά συνολικά 

(έξοδα)/έσοδα µετά από φόρους:    (14.345,17)   (88.689,93) 

        

            

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 

  

    31 ∆εκεµβρίου   31 ∆εκεµβρίου 

Σηµειώσεις   2012   2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:         

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 9   1,71  1,71 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 8   0,00  0,00 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων     1,71  1,71 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:        

Εµπορικές απαιτήσεις    0,00  0,00 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 10   4.119,42  2.728,20 

Χρηµατικά διαθέσιµα 12   7.517,10   7.515,77 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων     11.636,52   10.243,97 
            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     11.638,23   10.245,68 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          

Μετοχικό κεφάλαιο 13   132.075,00   132.075,00 

Ζηµιές εις νέον     (793.554,09)   (779.208,92) 
Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά 

αποθεµατικά 14   9.659,15   9.659,15 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     (651.819,94)   (637.474,77) 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:         

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     0,00   0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων     0,00   0,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:         

Εµπορικές υποχρεώσεις 16   49.211,99   35.781,02 
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 17   406.469,22   404.162,47 

Λοιπές προβλέψεις 18  207.776,96  207.776,96 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων     663.458,17   647.720,45 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ     11.638,23   10.245,68 

         
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 
 



HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

(σε εκκαθάριση) 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 - 10 - 
 
 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 
2011 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Τακτικό, 
αφορολόγητα και 

λοιπά 
αποθεµατικά   Ζηµιές εις νέον   

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

                

                
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 
2012 132.075,00   9.659,15   (779.208,92)   (637.474,77) 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
(έξοδα)/έσοδα χρήσεως 
2012         (14.345,17)   (14.345,17) 
Υπόλοιπο, 31 
∆εκεµβρίου 2012 132.075,00   9.659,15   (793.554,09)   (651.819,94) 

                

                

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Τακτικό, 
αφορολόγητα και 

λοιπά 
αποθεµατικά   Ζηµιές εις νέον   

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

                
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 
2011 132.075,00   9.659,15   (690.518,99)   (548.784,84) 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
(έξοδα)/έσοδα χρήσεως 
2011         (88.689,93)   (88.689,93) 
Υπόλοιπο, 31 
∆εκεµβρίου 2011 132.075,00   9.659,15   (779.208,92)   (637.474,77) 

                

                

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011 

 

   2012  2011 

      

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Ζηµίες χρήσεως προ φόρων    (14.345,17)  (88.689,93) 

Αναπροσαρµογές για την συµφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες:        

Αποσβέσεις   0,00  78.185,28 

Λοιπές προβλέψεις   0,00  0,00 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (7,44)  (7,52) 

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   2,00  21,60 
      
Λειτουργικές ζηµιές προ µεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης   (14.350,61)  (10.490,57) 
      

(Αύξηση)/Μείωση σε:      

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις   (1.391,22)  1.452,75 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   15.737,72  9.137,09 

Τόκοι πληρωθέντες   (2,00)  (21,60) 

Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες   0,00  0,00 
      
Ταµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (6,11)  77,67 
      

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   7,44  7,52 

Πληρωθείσες εγγυήσεις   0,00  0,00 
      
Ταµειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες   7,44  7,52 
      

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες      

Έκδοση Μετοχών   0,00  0,00 
      
Ταµειακές εισροές/(εκροές) για χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες   0,00  0,00 
      

      

Καθαρή αύξηση/ (µείωση)χρηµατικών διαθεσίµων   1,33  85,19 

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους   7.515,77  7.430,58 

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους   7.517,10  7.515,77 

      

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
 

Η HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL.A.E. («η Εταιρεία») είναι ανώνυµη εταιρεία  
µε αρ. ΓΕ. ΜΗ  002787501000 που ιδρύθηκε το 1998 και στεγάζεται στην Ελλάδα στη 
διεύθυνση: Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, στον ∆ήµο Κηφισιάς. Η κύρια δραστηριότητα της 
Εταιρείας είναι η οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση, νοσηλευτικών µονάδων, κλινικών, κέντρων 
θεραπείας και αποκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. («ο Όµιλος»), ο οποίος 
κατέχει ποσοστό 68,89% των εκδοµένων µετοχών αυτής. Ο Όµιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Ε.Α.Ε. αποτελεί έναν ισχυρό Όµιλο που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας 
µε την οργάνωση και εκµετάλλευση νοσηλευτικών µονάδων. 
 
Η Μητρική Εταιρεία («ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον 
διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυµη εταιρεία που ιδρύθηκε και 
στεγάζεται στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Μαρούσι Αττικής, ∆ιστόµου 5-7. Οι µετοχές της 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

 
(α) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία 
έναρξης εφαρµογής τους.  
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 31η 
∆εκεµβρίου 2011, αποφασίστηκε η λύση και θέση αυτής σε εκκαθάριση. Ως εκ τούτου οι 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Σηµειώνεται επίσης ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 
έχουν αποτιµηθεί µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους (liquidation basis). 
 

(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία, έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004, τηρούσε 
τα λογιστικά της βιβλία και ετοίµαζε τις οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό 
Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 
2005 και εφεξής, η Εταιρεία, σαν θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., βάσει 
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές  
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Όπως όµως παρέχεται το δικαίωµα εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις 
διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη 
υποχρέωσή της που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, για τη σύνταξη των 
οικονοµικών της καταστάσεων, διενεργούνται εξωλογιστικές εγγραφές ώστε αυτές να 
προσαρµοστούν και αναµορφωθούν κατάλληλα προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΑ.  
 

(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι εκκαθαριστές της Εταιρείας ενέκριναν τις 
οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012, στις 22 Μαρτίου 
2013. 
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(δ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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. 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 
(α)Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:  Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 

απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη 
εισπρακτέα υπόλοιπα. Η αξία αυτή είναι και η ρευστοποιήσιµή τους. 

 
(β) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: 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. 

 
(γ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας 

που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της 
ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στον λογαριασµό «∆ιαφορά 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.  

 
(δ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει 

παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, 
είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να 
εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και 
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να 
εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να 
εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος 
είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 
µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  
εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.   

 
 (ε) Απαιτήσεις και δάνεια: 
 
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα (και που είναι εκτός των 
συνήθων πιστωτικών ορίων της εταιρείας), 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. Η αξία των απαιτήσεων που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
είναι και η ρευστοποιήσιµή τους αξία. 
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  (στ)  Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων: Το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, 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 2013 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της 
∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων  
και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
  
Α) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για 
µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 
ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης 
καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η εφαρµογή του παραπάνω 
τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 
Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων, 
τα οποία επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα», θα ανακτηθεί µέσω της πώλησης τους και συνεπώς ο σχετικός αναβαλλόµενος φόρος 
πρέπει να υπολογίζεται στη βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται εάν το επενδυτικό ακίνητο 
αποσβένεται και εµπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό µοντέλο που στόχος του είναι να αναλώσει 
τα οικονοµικά οφέλη του επενδυτικού ακινήτου, κατά την διάρκεια του χρόνου και όχι µέσω 
πώλησης. Ειδικότερα, το ∆ΛΠ 12 εισάγει την απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί 
των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το 
µοντέλο αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησης.  
 
Β) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 
Ιανουαρίου 2013 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)  
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον 
είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο 
την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία 
(κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε 
εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών 
κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση 
του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των 
φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η Εταιρεία θα αξιολογήσει την 
επίδραση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε 
κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι 
συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της 
οντότητας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 
τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να 
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο εκδοθεί. 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση 
τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της 
εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των 
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα 
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 
τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 
τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ιερµηνεία 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού ορυχείου» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2013) 
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός 
ορυχείου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  
 
Γ) Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Σο Σ∆ΛΠ 
δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, 
∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα 
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2013, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
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ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι 
εξής: 

 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του 
ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα 
θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους 
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να 
ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου 
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (ή δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 
αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective 
rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές  
καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας 
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες 
εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές 
οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού 
ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 
παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να 
υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής 
της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες. Μία 
οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το 
∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: 
Οδηγίες µετάβασης»  
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά 
µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής 
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα 
της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική 
πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 δίνει τον ορισµό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την 
περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές της µπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών 
επενδύσεων δύνανται να µην ενοποιούν τις περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι 
ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να 
παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική 
οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο 
∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 
«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές  
καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 
λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 
απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων 
σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές  
καταστάσεις. 
 
∆) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
για το 2011 του Σ∆ΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές 
που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος 
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα 
συγκριτικά στοιχεία όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) 
κατ’ εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και 
λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 
 
∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση. 
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµή στους 
ιδιοκτήτες ενός µετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε το κόστος των 
συναλλαγών µεταξύ ιδιοκτητών, πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 ‘Φόροι 
Εισοδήµατος’. Ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις περιστάσεις τα στοιχεία αυτά του φόρου 
εισοδήµατος θα µπορούν να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα. 
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∆ΛΠ 34, Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα συγκεκριµένο 
αναφερόµενο κλάδο πρέπει να γνωστοποιείται µόνο όταν τα ποσά παρέχονται τακτικά στον 
επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης µεταβολή στο σύνολο τους 
για τον συγκεκριµένο κλάδο σε σχέση µε τα ποσά που έχουν γνωστοποιηθεί στις τελευταίες 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία αναφορά στα ποσά που 
παρέχονται τακτικά στον επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 
 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ: 
 
Η εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2004 δεν απασχολεί προσωπικό. Συνεπώς δεν έχουν 
καταβληθεί αµοιβές σε προσωπικό για τις χρήσεις 2012 και 2011. 

 
 
5. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 
 

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

 2012 2011 

Μισθοδοσία (Σηµείωση 4) - - 

Αµοιβές Τρίτων 6.200,00 1.000,00 

Παροχές τρίτων 3.013,92 3.013,92 

Φόροι Τέλη 168,48 1.070,54 

Αποσβέσεις 0,00 78.185,28 

Λοιπά 4.968,21 5.406,11 

Σύνολο 14.350,61 88.675,85 

 
 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α: 
 
Η εταιρεία για την χρήση 1/1-31/12/2012 όπως και για την προηγούµενη χρήση 1/1-31/12/2011 δεν 
είχε λοιπά έσοδα. 
 
 

7. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α): 
 

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

 2012 2011 

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι - συναφή έξοδα (2,00) (21,60) 

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας  7,44 7,52 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) 5,44 (14,08) 

 
 

8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: 
 

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες 
για την χρήση 2012 είναι 20% (20% έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011). 
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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. 
 
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: 

 
 2012 2011 
Ζηµιές προ φόρων εισοδήµατος (14.345,17) (88.689,93) 
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον  
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (20% και 
20% ) 2.869,03 17.737,99 
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις (φόροι 
προηγούµενων χρήσεων) 0,00 0,00 
Μη εκπιπτόµενες δαπάνες (2.869,03) (17.737,99) 
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου 
φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή 
φορολογίας - - 

Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων  0,00 0,00 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2010 και 2012. Για τη 
χρήση 2011, διεξήχθη έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής 
Συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη 
σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011. Το σχετικό συµπέρασµα που προέκυψε ήταν «Με 
Επιφύλαξη» και συνίσταται στη µη απόδοση µερισµάτων της χρήσεως 2001 (οικονοµικό έτος 2002), 
τα οποία έχουν παραγραφεί υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3943/2011, όπως 
αυτός ισχύει.(Σηµείωση 17) Σηµειώνεται ότι η εν λόγω χρήση, θεωρείται περαιωµένη µετά την 
πάροδο 18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού 
 
Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις έναντι των 
πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. 
 
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. Οι προσωρινές διαφορές 
που σχετίζονται µε την Εταιρεία αφορούν τη διαγραφή (από αναγνώριση) εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης και η κίνηση του αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: 

 
 

 2012 2011 

Υπόλοιπο έναρξης , 1η Ιανουαρίου  0,00 0,00 

Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως - - 

Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου  0,00 0,00 
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9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις, που αφορούν έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό, αναλύονται ως εξής:  

 
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 

Κόστος  

1η  Ιανουαρίου 2012  166.428,82 
Προσθήκες - 

31η ∆εκεµβρίου 2012 166.428,82 

Σωρευµένες Αποσβέσεις  
1η Ιανουαρίου 2012 (166.427,11) 
Αποσβέσεις χρήσεως - 

31η ∆εκεµβρίου 2012 (166.427,11) 

Αναπόσβεστη Αξία   

31η ∆εκεµβρίου 2012 1,71  
 
 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 

Κόστος  

1η  Ιανουαρίου 2011 166.428,82 
Προσθήκες - 

31η ∆εκεµβρίου 2011 166.428,82 

Σωρευµένες Αποσβέσεις  

1η Ιανουαρίου 2011 (88.241,83) 
Αποσβέσεις χρήσεως (78.185,28) 

31η ∆εκεµβρίου 2011 (166.427,11) 

Αναπόσβεστη Αξία   

31η ∆εκεµβρίου 2011 1,71 
 
 
10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 2012 2011 

Χρεώστες διάφοροι 4.118,85 2.727,62 

Λοιπές απαιτήσεις 0,57 0,58 

Σύνολο 4.119,42 2.728,20 
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11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: 

 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου 
συνδέεται µε την µητρική της καθώς και µε τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεµένες αυτής.  
 
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε συνδεδεµένες έχουν ως κάτωθι: 

 

Υποχρεώσεις προς: 2012 2011 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε (363.621,11) (374.168,79) 

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (7.397,72) (7.397,72) 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ (29.806,93) (26.187,30) 

Σύνολο (400.825,76) (407.753,81) 

 
Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 
 

 Αγορές Αγορές 

 2012 2011 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 3.013,92 3.013,92 

Σύνολο 3.013,92 3.013,92 
 

Οι αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης για την τρέχουσα περίοδο 
ανέρχονται σε  € 0,00 ενώ οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς ∆ιευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης  € 0,00. 

 
 
12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ: 

 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 2012 2011 

Ταµείο 24,99 28,40 

Καταθέσεις σε τράπεζες   

 - καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 7.492,11 7.487,37 

Σύνολο 7.517,10 7.515,77 

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε τα εκάστοτε διαµορφωµένα επιτόκια που καθορίζονται από 
αυτές. 
 
 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 132.075,00 και 
αποτελούνταν από 4.500 µετοχές αξίας € 29,35. 
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14. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 

Ανάλυση: 
 

 2012 2011 

Τακτικό αποθεµατικό 9.659,15 9.659,15 

Σύνολο 9.659,15 9.659,15 

 
 
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.  

 
 

15. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 
 

Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλλουν από τα 
κέρδη τους µέρισµα το οποίο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ του 35% των κερδών µετά φόρων µετά τον 
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Μέρισµα το οποίο είναι µικρότερο από το 35% των κερδών 
µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού µπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί 
µε έγκριση του 70% των µετόχων.  

 
Επίσης, ο Ελληνικός εµπορικός νόµος, απαιτεί συγκεκριµένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται ώστε να µπορούν να διανεµηθούν µερίσµατα.  

 
∆εν µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως 
αυτά απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, είναι ή µετά από µια τέτοια διανοµή θα είναι 
µικρότερα από το µετοχικό κεφάλαιο πλέον των µη διανεµόµενων αποθεµατικών . 
 
 

16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 2012 2011 

Προµηθευτές εσωτερικού 49.211,99 35.781,02 

Σύνολο 49.211,99 35.781,02 

 
 
17. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής: 
 

 2012 2011 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Συνδεµένες 
Εταιρείες 363.621,11 361.314,36 

Μερίσµατα πληρωτέα 42.848,11 42.848,11 

Σύνολο 406.469,22 404.162,47 

 
 
 
 



HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

(σε εκκαθάριση) 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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18. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Η εταιρεία µε την υπ’ αριθµ. 246/06 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, υποχρεούται να 
καταβάλλει στο «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ποσό 207.776,96 €, πλέον τόκων 
και εξόδων, για το οποίο έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 
της χρήσεως 2008.  

 
 
 
19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
 

∆εν υπάρχουν 
 

 
ΚΗΦΙΣΙΑ 28/01/2013 

  
 ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  
   

ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
Α.∆.Τ. Ρ 552025 

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ 
Α.∆.Τ. Μ 013379 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


