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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 2014 

    Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

    1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/3 

  
 

Σηµειώσεις 2015 2014 2015 2014 
ΕΣΟ∆Α:           

Καθαρές πωλήσεις   
 

44.055 
 

41.852 42.816 40.655 

Κόστος πωλήσεων  (33.862) (33.834) (33.297) (33.173) 

Μεικτό κέρδος   10.193 8.018 9.519 7.483 
            
Έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης 8 (7.282) (6.790) (6.473) (6.248) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 9 1.228 877 922 726 
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά 

έσοδα/(έξοδα) 10 (2.137) (1.770) (2.080) (1.743) 
            

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ   2.002 334 1.888 217 

Φόροι εισοδήµατος 11 1.146 588 1.158 634 
            

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ / 
(ΖΗΜΙΕΣ)   3.148 922 3.046 851 
            

Αποδιδόµενο σε:           
Ιδιοκτήτες της µητρικής 
εταιρείας   3.127 897 3.046 851 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    21 25     
    3.148 922 3.046 851 
            
Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή  
(σε Ευρώ)           

Βασικά 12 0,04 0,01 0,04 0,01 
Μέσος σταθµικός αριθµός 
µετοχών           

Βασικός 12 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 ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 2014 

    

 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

    1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/3 

  
 

Σηµειώσεις 2015 2014 2015 2014 
      
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά):   3.148 922 3.046 851 

Λοιπά συνολικά έσοδα τα 
οποία µπορούν µελλοντικά να 
µεταφερθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων:       

Συναλλαγµατικές διαφορές  0 0 0 0 
Φόρος εισοδήµατος 

σχετιζόµενος µε συστατικά 
στοιχεία λοιπών συνολικών 
εσόδων  0 0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (α):  0 0 0 0 

      
Λοιπά συνολικά έσοδα τα 

οποία δεν µπορούν 
µελλοντικά να µεταφερθούν 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων:      
Αναγνωρισµένα 

αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 
πρόβλεψης για αποζηµίωση 
προσωπικού  0 0 0 0 
Φόρος εισοδήµατος 

σχετιζόµενος µε συστατικά 
στοιχεία λοιπών συνολικών 
εσόδων  0 0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (β):  0 0 0 0 

      
Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα / (έξοδα) µετά από 
φόρους :  3.148 922 3.046 851 

       

Αποδιδόµενο σε:      
Ιδιοκτήτες της µητρικής 
εταιρείας  3.127 897 3.046 851 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές    21 25     

  
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  2015 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  
  31-Μαρ 31-∆εκ  31-Μαρ 31-∆εκ 

Σηµειώσεις 2015 2014 2015 2014 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία:   

       

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 13 240.121 241.513 227.780 228.993 
Υπεραξία 14 - - - - 
Ασώµατα πάγια στοιχεία 14 316 333 308 325 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 15 - - 20.072 20.072 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 16 86 98 - - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   437 439 433 436 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Ενεργητικού 11 9.897 8.651 9.867 8.621 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 

στοιχείων   
250.857 251.034 258.460 258.447 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:         
Αποθέµατα 17 4.445 4.561 4.251 4.347 
Εµπορικές απαιτήσεις 18 105.044 97.624 104.439 97.040 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 19 23.227 22.146 26.596 25.095 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα 20 

189 344 189 344 

Χρηµατικά διαθέσιµα 21 2.699 5.027 1.973 4.225 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων   135.604 129.701 137.448 131.051 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   386.461 380.736 395.909 389.498 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους   
Ιδιοκτήτες της µητρικής   

      

Μετοχικό κεφάλαιο 22 26.888 26.888 26.888 26.888 
Υπέρ το άρτιο 22 19.777 19.777 19.777 19.777 
Κέρδη εις νέον   11.890 8.763 18.021 14.975 
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά 
αποθεµατικά 23 

18.139 18.139 17.860 17.860 

    76.695 73.568 82.546 79.501 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές    248 237 - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   76.943 73.805 82.546 79.501 
Υποχρεώσεις :      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 24 116 132 25 28 
Επιχορηγήσεις 25 1 1 - - 
Αναβαλλόµενη Φορολογία Παθητικού  11 25.732 25.644 25.718 25.631 
Προβλέψεις για αποζηµίωση 
προσωπικού 26 

8.482 8.422 8.384 8.327 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - - - - 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων   34.331 34.199 34.127 33.986 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:         
Εµπορικές υποχρεώσεις 27 82.149 79.888 94.111 91.259 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 24 153.983 157.508 151.684 155.204 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 24 

- - - - 

Φόροι πληρωτέοι   5.595 6.571 5.206 6.106 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα 20 

512 932 512 932 

∆εδουλευµένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28 

32.948 27.832 27.722 22.511 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   275.187 272.732 279.235 276.012 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

386.461 380.736 395.909 389.498 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 
Ο Όµιλος 

            ∆ικαιώµατα 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 2015 26.888 19.777 18.139 8.763 73.568 237 73.805 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)       3.127 3.127 21 3.148 
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή         0   0 
Μερίσµατα µητρικής         0   0 
Μερίσµατα πληρωθέντα στην µειοψηφία         0 (10) (10) 
Υπόλοιπο, 31 Μαρτίου 2015 26.888 19.777 18.139 11.890 76.695 248 76.943 

Η Εταιρεία     
    Τακτικό,       
    αφορολόγητα,       
  Μετοχικό Υπέρ το  και ειδικά Κέρδη Σύνολο     

  κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά εις νέον 
Ιδίων 

Κεφαλαίων     
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015 26.888 19.777 17.860 14.975 79.501   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)       3.046 3.046     
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή       0     
Μερίσµατα       0     
Υπόλοιπο, 31 Μαρτίου 2015 26.888 19.777 17.860 18.021 82.546     

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ΜΑΡΤΊΟΥ 2014 

Ο Όµιλος 
            ∆ικαιώµατα 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 2014 26.888 19.777 42.716 3.331 92.713 238 92.951 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)      897 897 25 922 
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή         0   0 
Μερίσµατα µητρικής        0   0 
Μερίσµατα πληρωθέντα στην µειοψηφία         0  0 
Υπόλοιπο, 31 Μαρτίου 2014 26.888 19.777 42.716 4.229 93.610 263 93.873 

Η Εταιρεία     
    Τακτικό,       
    αφορολόγητα,       
  Μετοχικό Υπέρ το  και ειδικά Κέρδη Σύνολο     

  κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά εις νέον 
Ιδίων 

Κεφαλαίων     
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014 26.888 19.777 42.462 10.902 100.030   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)       851 851     
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή         0     
Μερίσµατα        0     
Υπόλοιπο, 31 Μαρτίου 2014 26.888 19.777 42.462 11.753 100.881     

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 2014 
  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  31-Μαρ 31-Μαρ 31-Μαρ 31-Μαρ 
  2015 2014 2015 2014 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου προ φόρων  2.002 334 1.888 217 
Προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις 2.258 2.217 2.073 2.092 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 0 0 0 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (πλέον 

αναλογιστικά κερδη/ζηµιές) 24 9 22 6 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 475 0 475 0 
Λοιπές προβλέψεις  0 0 0 0 
(Κέρδη)/Ζηµιές από πώληση παγίων 10 0 10 0 
Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού 0 0 0 0 
Έσοδα από συµµετοχές 0 0 0 0 
(Κέρδη)/Ζηµιές από Συγγενείς Εταιρείες του οµίλου  12 (7) 0 0 
Αντιστροφή αποµείωσης συµµετοχής σε συγγενή 

επιχείρηση 0 0 0 0 
Τόκοι και συναφή έσοδα (575) (1.205) (575) (1.194) 
Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2.700 2.982 2.655 2.938 
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών 

εξωτερικού 0 0 0 0 
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης 6.906 4.330 6.548 4.059 

(Αύξηση)/Μείωση σε:       
Αποθέµατα 116 448 96 427 
Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (8.975) (6.349) (9.373) (6.608) 
Αύξηση/(Μείωση) σε:         
Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.429 (4.767) 7.165 (4.690) 
Τόκοι πληρωθέντες (2.075) (2.774) (2.031) (2.730) 
Φόροι πληρωθέντες (38) (2.223) 0 (2.175) 

Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 2.363 (11.335) 2.405 (11.717) 
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες        
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων (861) (414) (854) (410) 
Πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 0 0 0 0 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 155 174 155 174 
Μερίσµατα εισπραχθέντα από θυγατρικές 0 0 0 0 
Μερίσµατα εισπραχθέντα από λοιπές επιχειρήσεις 0 0 0 0 
Εισπραχθείσες εγγυήσεις 0 0 0  0  
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 0 0 0 0 
Αγορά µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων 

επενδύσεων 0 0 0 0 
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου από Συγγενή Εταιρεία 
του οµίλου 0 0 0 0 
Πωλήσεις µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων 
επενδύσεων 0 0 0 0 
Ταµειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (706) (240) (699) (236) 
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες       
Έκδοση Μετοχών 0  0  0 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους 0 0 0 0 
Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµων δανείων (3.954) 7 (3.954) 7 
Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµων δανείων 0 0 0 0 
Πληρωµή χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων (21) (328) (3) (303) 
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία  (10) 0 0 0 

Ταµειακές εισροές / (εκροές) από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες (3.985) (321) (3.957) (296) 
Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων (2.327) (11.895) (2.251) (12.249) 
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 5.027 16.489 4.225 15.988 
Μη ενοποίηση θυγατρικής  0 (1) - - 
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου 2.699 4.594 1.973 3.739 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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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 ∆ήµο 
Αµαρουσίου Αττικής, στην οδό ∆ιστόµου 5-7 και απασχολούν 2.701 και 2.848 υπαλλήλους αντίστοιχα. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
 
Οι εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου µαζί µε τα σχετικά ποσοστά του Οµίλου περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 

Ονοµασία εταιρείας Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα 

% 
συµµετοχής 

οµίλου 
2015 

% 
συµµετοχής 

οµίλου 
2014 

 
Μέθοδος 

Ενσωµάτωσης 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

ΕΛΛΑ∆Α Εµπορία Ιατρικού Εξοπλισµού & Υγειονοµικού Υλικού 100,00% 100,00% 
Ολική  

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο 51,00% 51,00% Ολική 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγνωστικό Κέντρο 50,50% 50,50% 
Ολική 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 
Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & 
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων 

33,00% 33,00% 

 
 

Ολική 

HOSPITAL  
AFFILIATES 
INTERNATIONAL 

ΕΛΛΑ∆Α Οργάνωση & ∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 68,89% 68,89% 
 

Ολική 

MEDSANA BMC ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο 100,00% 100,00% Ολική 
BIOAXIS SRL (πρώην 
MEDSANA SRL) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο 78,90% 78,90% Ολική 
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 
Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων, 
εκµετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθµευσης  

100,00% 100,00% Ολική 
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α Μαιευτική και γυναικολογική κλινική 100,00% 100,00% Ολική 

INTEROPTICS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 
Εµπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης & συστηµάτων πληροφορικής  

27,33% 27,33% Καθαρή θέση 
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3. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 
 

(a) Βάση σύνταξης των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες,   
ενοποιηµένες και εταιρικές  Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2015, (οι 
«ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
περιλαµβάνουν επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις και όχι όλες τις σηµειώσεις που προβλέπονται 
για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 
εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2014 (Βλέπε βάση προετοιµασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων, δυνατότητα οµαλής 
συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας, κύριες λογιστικές αρχές, διαχείριση 
κινδύνων, σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης στην Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση της 31ης ∆εκεµβρίου 2014), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Έ.. 
 
∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν αποκλίσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 
(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 ∆ΠΧΑ. 
 
(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε 
ενέκρινε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015, στις 
27 Μαίου 2015. 
 
4. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 
 
Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιµήσεις και οι µέθοδοι υπολογισµών που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται 
κατά τη σύνταξη αυτών των συνηµµένων Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, είναι ίδιες µε αυτές 
που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 
την 31.12.2014. 
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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 2014 και 
εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της 
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω: 
 

Α) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2015 
 

∆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. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο εκδοθεί. 

 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015) 
Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά τη µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, 
∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39» 
Το Συµβούλιο εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 «Λογιστική Αντιστάθµισης», την τρίτη φάση στο έργο 
αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης 
βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η 
δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην 
εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της 
ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του 
∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.  

 

∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016. Το Σ∆ΛΠ έχει προγραµµατίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα τιµολογιακής ρύθµισης και 
σχεδιάζει να δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό εντός του 2014. Εν αναµονή των 
αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες µε ρυθµιζόµενες τιµές, το Σ∆ΛΠ αποφάσισε να 
αναπτύξει το ∆ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρµόζουν 
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιµολογιακές ρυθµίσεις 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ. 
Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ και δεν 
αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιµολογιακής ρύθµισης να 
παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονοµική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ∆ΠΧΑ 
οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής 
της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την η µετά την 1 Ιανουαρίου 
2017. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος 
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της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την 
αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής 
οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). 
Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των 
εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και 
εκτιµήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοκετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

Β) Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Το 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 2014, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 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. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και 
δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου.  
 

∆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.  
 

∆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.  
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∆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. 
 

∆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. 

 

∆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 στις ατοµικές 
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.  
 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται 
σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα 
αµπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον 
ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν 
τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται 
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στις διαρκείς φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις 
ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός 
επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28 
σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς 
εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το 
κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας 
θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” ( εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της 
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και 
τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση ενοποίησης” ( εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)  
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Γ) Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται 
από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί 
αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 
 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει 
εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο 
έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – 
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες 
τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34. 
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∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 
παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

 
Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία µελέτης των επιδράσεων, των ανωτέρω τροποποιήσεων, στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις. 
 
5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση του 
Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 
αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. 
 
(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 και βραχυπρόθεσµες  
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, ο Όµιλος προέβη 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 δανεισµό, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των 
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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 
24. 
 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 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 ∆ιοίκηση. 

 
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δηµόσιους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται 
σηµαντικός ως προς τα µεγέθη της Εταιρείας µε εξαίρεση έκτακτα γεγονότα. 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 18). 
 
Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αµελητέος.  
 
Όσον αφορά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ο Όµιλος παρακολουθεί τις θέσεις του, την 
πιστωτική κατάταξη των αντισυµβαλλοµένων (βλέπε σηµείωση 20) και το ύψος των συµβολαίων που 
συνάπτει µε κάθε έναν από αυτούς. 
 
Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης. 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών 
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο 
Όµιλος προυπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του, ενώ έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης 
απαιτήσεων, µε σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης (βλέπε σηµείωση 24 και σηµείωση 18). 

 
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 20. 
 
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. 
 
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.  



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015) 

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

17 
 

 
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 ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί τη 
γνωστοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω 
ιεράρχησης τριών επιπέδων: 

 
• ∆ηµοσιευόµενες 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 Μαρτίου 2015 και την 31 ∆εκεµβρίου 2014: 
 
Όµιλος 2014 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Στοιχεία Ενεργητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

344 

 

344 
Στοιχεία Παθητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

932 

 

932 
 
Όµιλος α’ τρίµηνο 2015 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Στοιχεία Ενεργητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

189 

 

189 
Στοιχεία Παθητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

512 

 

512 
 

Εταιρεία 2014 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Στοιχεία Ενεργητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

344 

 

344 
Στοιχεία Παθητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

932 

 

932 
 

Εταιρεία α’ τρίµηνο 2015 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Στοιχεία Ενεργητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

189 

 

189 
Στοιχεία Παθητικού 
(Συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίου) 

 

512 

 

512 
 

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 20). 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1,2,3 για τη µέτρηση της 
εύλογης αξίας. 
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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. 

 

 
6. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ: 
 
Το κόστος Μισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται 
ως εξής: 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014 
     
Μισθοί, ηµεροµίσθια  15.266 15.132 14.814 14.705 
Εργοδοτικές εισφορές 3.383 3.432 3.293 3.326 
Αποζηµίωση προσωπικού  
(συνταξιοδότηση κ.λ.π.)  141 102 138 99 
Λοιπές αµοιβές, αµοιβές ∆.Σ  35 121 32 118 
Σύνολο Μισθοδοσίας 18.825 18.786 18.277 18.248 
Μείον: έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος 
παραγωγής  (14.482) (14.714) (14.331) (14.542) 

Έξοδα ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης (Σηµείωση 8) 
και Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (Σηµείωση 
10) 4.343 4.073 3.946 3.706 

 
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: 
 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
8. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 
 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014 
Μισθοδοσία (Σηµείωση 6) 4.343 4.073 3.946 3.706 
Αµοιβές τρίτων 286 382 262 364 
Αποσβέσεις (Σηµείωση 7) 304 229 162 164 
Λοιπές παροχές τρίτων  499 471 448 423 
Φόροι τέλη 167 403 165 402 

Λοιπά έξοδα  1.207 1.232 1.014 1.190 

Προβλέψεις επισφαλειών (Αποµειώσεις)  475 - 475 - 

Σύνολο 7.282 6.790 6.473 6.248 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014 
     
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
(Σηµείωση 13) 2.223 2.192 2.041 2.071 
Απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων  
(Σηµείωση 14)  35 25 32 21 
 2.258 2.217 2.073 2.092 
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής  (1.954) (1.988) (1.911) (1.929) 

Έξοδα ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης (Σηµείωση 8) 304 229 162 164 
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9. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α): 
 
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014 

Έσοδα από ενοίκια/λοιπές υπηρεσίες 227 270 261 308 
Επιχορηγήσεις, επιστροφές ειδικών φόρων 331 0 331 0 
Λοιπά έσοδα 219 201 226 416 
Κέρδη/(ζηµιές) από πώληση παγίων (10) 0 (10) 0 
Έσοδα από αντιστροφή σχηµατισµένων 
προβλέψεων  0 0 0 0 

Έσοδα από προηγούµενες χρήσεις 461 407 114 1 

Σύνολο 1.228 877 922 726 
 
10. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α): 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Ο Όµιλος 
 31/3/2015 31/3/2014 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος αποζηµίωσης προσωπικού 
(βλέπε σηµείωση 6, 26) (36) (51) 
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων  0 0 
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων & συναφή έξοδα (2.021) (2.236) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από παράγωγα (423) (467) 
Προµήθειες Factoring (62) (64) 
Χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα (Leasing) (2) (7) 
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία (155) (157) 
Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (2.700) (2.982) 
Αναλογία κερδών /(ζηµιών) από συγγενείς εταιρείες 
αποτιµώµενες στην καθαρή θέση (12) 7 

Μερίσµατα από συµµετοχές σε εταιρείες  0 0 
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα 1 8 
Μη ενσωµάτωση εταιρείας Ortelia Holdings στον Όµιλο 0 10 
Έσοδα από παράγωγα 154 166 
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία 420 1.020 
Αντιστροφή αποµείωσης συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση 0 0 
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 563 1.211 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (2.137) (1.770) 
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Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/3/2014 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος αποζηµίωσης προσωπικού 
(βλέπε σηµείωση 6, 26) (35) (50) 
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 0 0 

  Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων & συναφή έξοδα (1.979) (2.194) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από παράγωγα (423) (467) 
Προµήθειες Factoring (62) (64) 
Χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα (Leasing) 0 (5) 
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία (155) (157) 

  Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (2.655) (2.937) 
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα 1 8 
Έσοδα από παράγωγα 154 166 
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία 420 1.020 
Αντιστροφή αποµείωσης συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση 0 0 
Μερίσµατα από συµµετοχές σε εταιρείες  0 0 

  Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 575 1.194 

  Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (2.080) (1.743) 
 
11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: 

 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για 
την χρήση 2015 είναι 26% (26% την 31η ∆εκεµβρίου 2014). 
 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014 
Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:     
Φόρος εισοδήµατος περιόδου (και µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι) (12) 209 0 255 
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 1.159 379 1.158 379 
Συνολική πρόβλεψη για φόρους 
εισοδήµατος αποτελεσµάτων 1.146 588 1.158 634 

 
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. 
 
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 1.010, εκ των οποίων ευρώ 950 
αφορούν την Μητρική Εταιρεία. Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
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 ∆ραστηριότητα 
% 

συµ/χής 
οµίλου 

Ανέλεγκτες 
Χρήσεις 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Εµπορία Ιατρικού Εξοπλισµού & Υγειονοµικού 
Υλικού 

100,00% 2009-2010 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο 51,00% 2007-2013, 2014 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγνωστικό Κέντρο 50,50% 2007-2013, 2014 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 
Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & 
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων 

33,00% 2010 

HOSPITAL  AFFILIATES 
INTERNATIONAL 

ΕΛΛΑ∆Α Οργάνωση & ∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 68,89% 
2007-

2010&2012-
2013, 2014 

MEDSANA BMC ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο 100,00% 1997-2013, 2014 
BIOAXIS SRL (πρώην 
MEDSANA SRL) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο 78,90% 1997-2013, 2014 

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 
Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων, 
εκµετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθµευσης  

100,00% 2010 

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α Μαιευτική και γυναικολογική κλινική 100,00% 2009-2010 

INTEROPTICS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 
Εµπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης & συστηµάτων πληροφορικής  

27,33% 2010, 2014 

 
Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 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, τόσο για την Μητρική Εταιρεία όσο και για τις 
θυγατρικές της µε έδρα στην Ελλάδα. Οι ελεγχόµενες χρήσεις θεωρούνται περαιωµένες µετά την πάροδο 
18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. 
 
Για την χρήση 2014 η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.4174/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη για τις κατωτέρω εταιρείες:  
 

Επωνυµία εταιρείας (*)  

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε. 

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(*) Η έκδοση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης, αναµένεται να εκδοθεί µετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 
των ανωτέρω εταιρειών, για την διαχειριστική χρήση 2014. 
 
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 (26%).  
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2015 (16.994) (17.010) 
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 
Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως / περιόδου 1.159 1.158 
Υπόλοιπο, 31η Μαρτίου 2015 (15.835) (15.851) 
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 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2014  (16.625) (16.625) 
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 453 448 
Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως (822) (833) 
Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου 2014 (16.994) (17.010) 

 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία  

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
Παθητικού  

31η 

Μαρτίου 
2015 

31η 
∆εκεµβρίου 

2014 

31η  
Μαρτίου 

2015 

31η  
∆εκεµβρίου 

2014 
- Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (24.273) (24.183) (24.269) (24.179) 
-Λογιστικός χειρισµός leasing (1.293) (1.354) (1.283) (1.344) 
-Λοιπά/συµµετοχές (166) (108) (165) (108) 
 (25.732) (25.644) (25.718) (25.631) 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
Ενεργητικού  

    

- Απαιτήσεις 7.472 6.243 7.472 6.243 
- Φορολογικές ζηµιές 0 0 0 0 
- ∆ιαγραφές εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης 

265 263 261 259 

- Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης  

2.205 2.190 2.180 2.165 

- Λοιπά (46) (46) (46) (46) 
 9.897 8.651 9.867 8.621 
Καθαρός αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος παθητικού  

(15.835) (16.993) (15.851) (17.010) 

 
 

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

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

31η 

Μαρτίου 
2015 

31η 
∆εκεµβρίου 

2014 

31η  
Μαρτίου 

2015 

31η 
∆εκεµβρίου 

2014 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
Παθητικού  

    

- Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (90) (358) (90) (359) 
-Λογιστικός χειρισµός leasing 60 208 61 199 
- Λοιπά/συµµετοχές (58) 568 (58) 568 
 (87) 418 (87) 408 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
Ενεργητικού  

    

- Απαιτήσεις 1.229 (1.255) 1.229 (1.255) 
- Φορολογικές ζηµιές 0 0 0 0 
- ∆ιαγραφές εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης 

2 (16) 2 (16) 

- Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης  

16 484 15 478 

- Λοιπά 0 0 0 0 
 1.246 (787) 1.245 (793) 
Χρέωση / (Πίστωση) αναβαλλόµενου 
φόρου εισοδήµατος 

1.159 (369) 1.158 (385) 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή. 
 
Ο Όµιλος δεν σχηµάτισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για σωρευµένες ζηµιές εταιρειών που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
 
12. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή την 31η Μαρτίου 2015 και 31η Μαρτίου 2014 έχει ως εξής: 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

31η  
Μαρτίου  

2015 

31η  
Μαρτίου  

2014 

31η  
Μαρτίου  

2015 

31η  
Μαρτίου  

2014 
Καθαρό κέρδος /(ζηµιά) αποδιδόµενο στους 
ιδιοκτήτες της Μητρικής 3.127 897 3.046 851 
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 86.735.980 86.735.980 86.735.980 86.735.980 
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή     
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή, 
αποδιδόµενο στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 0,04 0,01 0,04 0,01 

 
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 περιόδους 1/1-31/3/2015 και 1/1-31/3/2014, για τους σκοπούς της εγκυκλίου 34/ 24.01.2008 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν ως κάτωθι: 
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

31η  
Μαρτίου  

2015 

31η  
Μαρτίου  

2014 

31η  
Μαρτίου  

2015 

31η  
Μαρτίου  

2014 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 4.149 2.105 3.977 1.961 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 6.407 4.322 6.051 4.053 
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13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  
 
Κίνηση Έτους 2014– Όµιλος 

 Γήπεδα / 
Οικόπεδα 

Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Κατασκευές / 
Αγορές σε 
Εξέλιξη 

Σύνολο 

Κόστος ή Εκτίµηση         

Υπόλοιπο την 01/01 58.086 195.123 79.262 2.222 33.777 9.231 377.701 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 1 1 0 0 0 2 
Προσθήκες 0 162 2.387 21 699 607 3.876 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 (1) (1.667) (36) (129) 0 (1.832) 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 0 
Αποµείωση 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
(2) 

 
0 

Μεταφορές & αναταξινόµηση 0 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 58.086 195.285 79.985 2.207 34.347 9.836 379.747 
Αποσβέσεις        
Υπόλοιπο την 01/01 0 (37.598) (61.876) (1.917) (29.068) 0 (130.459) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0 (1) 0 0 0 (1) 
Προσθήκες Χρήσεως 0 (3.914) (3.966) (52) (1.109) 0 (9.042) 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 1.124 16 128 0 1.268 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές & αναταξινόµηση 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο Χρήσεως 0 (3.914) (2.843) (36) (981) 0 (7.775) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (41.512) (64.719) (1.953) (30.049) 0 (138.234) 
Αναπόσβεστη Αξία         
Τέλους χρήσεως 58.086 153.773 15.266 254 4.298 9.836 241.513 

 
Κίνηση α’ τριµήνου 2015 – Όµιλος 

 Γήπεδα / 
Οικόπεδα 

Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Κατασκευές / 
Αγορές σε 
Εξέλιξη 

Σύνολο 

Κόστος ή Εκτίµηση  58.086 195.285 79.985 2.207 34.347 9.836 379.747 

Υπόλοιπο την 01/01        
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0 0 0 0 0 0 
Προσθήκες 0 14 659 2 169 0 

 
843 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 (238) (1) (1) (1) (241) 
Αποµείωση 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Μεταφορές αναταξινοµήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 58.086 195.299 80.406 2.208 34.514 9.835 380.349 
        
Αποσβέσεις        
Υπόλοιπο την 01/01 0 (41.512) (64.719) (1.953) (30.049) 0 (138.234) 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0 0 0 0 0 0 
Προσθήκες Χρήσεως 0 (974) (973) (13) (263) 0 (2.223) 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 227 1 1 0 229 
Μεταφορές 
Αναταξινοµήσεις 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Σύνολο περιόδου 0 (974) (746) (12) (262) 0 (1.994) 
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Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0 (42.486) (65.466) (1.965) (30.310) 0 (140.228) 
Αναπόσβεστη Αξία τέλους 
περιόδου 

 
58.086 

 
152.813 

 
14.940 

 
243 

 
4.203 

 
9.835 

 
240.121 

 
Κίνηση Έτους 2014 – Εταιρεία 

 
Γήπεδα / 
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Κατασκευές / 
Αγορές σε 
Εξέλιξη 

Σύνολο 

Κόστος ή Εκτίµηση         

Υπόλοιπο την 01/01 51.308 190.689 73.411 1.810 32.622 5.568 355.408 
Προσθήκες 0 162 2.416 21 696 605 3.900 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 (1.639) (36) (124) 0 (1.799) 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Μεταφορές & αναταξινόµηση 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 51.308 190.851 74.188 1.795 33.194 6.173 357.509 

        
Αποσβέσεις        
Υπόλοιπο την 01/01 0 (34.430) (57.596) (1.505) (27.990) 0 (121.520) 
Προσθήκες Χρήσεως 0 (3.830) (3.275) (52) (1.091) 0 (8.248) 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 1.113 16 124 0 1.253 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές & αναταξινόµηση 0 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.830) (2.162) (36) (967) 0 (6.995) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (38.259) (59.758) (1.541) (28.957) 0 (128.515) 
Αναπόσβεστη Αξία τέλους 
χρήσεως 51.308 152.591 14.430 254 4.237 6.173 228.993 

 
Κίνηση α’ τριµήνου 2015 – Εταιρεία 

 Γήπεδα / 
Οικόπεδα 

Κτίρια  
Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Κατασκευές / 
Αγορές 

σε Εξέλιξη 

 
Σύνολο 

Κόστος ή Εκτίµηση  51.308 190.851 74.188 1.795 33.194 6.173 357.509 

Υπόλοιπο την 01/01        
Προσθήκες 0 14 655 2 168 0 839 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 (238) (1) 0 (1) (240) 
Μεταφορές 
Αναταξινοµήσεις 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Μεταφορές από Πάγια υπό 
Κατασκευή 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 51.308 190.865 74.605 1.795 33.362 6.173 358.108 
        

Αποσβέσεις        
Υπόλοιπο την 01/01 0 (38.259) (59.758) (1.541) (28.957) 0 (128.515) 

Προσθήκες Χρήσεως 0 (958) (811) (13) (259) 0 (2.041) 
Πωλήσεις-∆ιαγραφές 0 0 228 1 0 0 229 
Μεταφορές 
Αναταξινοµήσεις 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Σύνολο περιόδου 0 (958) (583) (12) (259) 0 (1.812) 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0 (39.217) (60.341) (1.552) (29.216) 0 (130.327) 
Αναπόσβεστη Αξία τέλους 
περιόδου 

 
51.308 

 
151.647 

 
14.264 

 
243 

 
4.146 

 
6.173 

 
227.780 

 
Υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις που αφορούν προσηµείωση υποθήκης ύψους 196,8 εκ. που έχει 
εγγραφεί, επί ακινήτων της µητρικής εταιρείας. Κανένα στοιχείο του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει 
δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.  
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14. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Ο Όµιλος  

 
  

∆ικαιώµατα 
Άδειες  

Λοιπά 
(Λογισµικά) Σύνολο 

Κόστος     
την 1η Ιανουαρίου 2014  66 1.613 1.678 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  0 0 0 
Προσθήκες  0 210 210 
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31 ∆εκεµβρίου 2014  66 1.823 1.889 
     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
την 1η Ιανουαρίου 2014  0 (1.436) (1.436) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  0 0 0 
Προσθήκες  0 (120) (120) 
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31 ∆εκεµβρίου 2014  0 (1.555) (1.555) 
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2014  66 267 333 

 

  
∆ικαιώµατα 

Άδειες  
Λοιπά 

(Λογισµικά) Σύνολο 
Κόστος     
την 1η Ιανουαρίου 2015  66 1.823 1.889 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  0 0 0 
Προσθήκες  0 17 17 
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31 Μαρτίου 2015  66 1.840 1.906 
     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
την 1η Ιανουαρίου 2015  0 (1.555) (1.555) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  0 0 0 
Προσθήκες  0 (35) (35) 
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31 Μαρτίου 2015  0 (1.590) (1.590) 
Αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου 2015  66 250 316 

 
Εταιρεία 

 
  

∆ικαιώµατα 
Άδειες  

Λοιπά 
(Λογισµικά) Σύνολο 

Κόστος     
την 1η Ιανουαρίου 2014  66 1.325 1.391 
Προσθήκες  0 204 204 
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31η ∆εκεµβρίου 2014  66 1.529 1.595 
     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
την 1η Ιανουαρίου 2014  0 (1.160) (1.160) 
Προσθήκες  0 (111) (111) 
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31η ∆εκεµβρίου 2014  0 (1.270) (1.270) 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2014  66 259 325 
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∆ικαιώµατα 

Άδειες  
Λοιπά 

(Λογισµικά) Σύνολο 
Κόστος     
την 1η Ιανουαρίου 2015  66 1.529 1.595 
Προσθήκες  0 15 15 
Πωλήσεις  / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31 Μαρτίου 2015  66 1.544 1.610 
     
Σωρευµένες αποσβέσεις     
την 1η Ιανουαρίου 2015  0 (1.270) (1.270) 
Προσθήκες  0 (32) (32) 
Πωλήσεις  / ∆ιαγραφές  0 0 0 
την 31 Μαρτίου 2015  0 (1.302) (1.302) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου 2015  
 

66 242 308 
 
 
15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής: 
 

  Ποσοστό συµµετοχής 
Κόστος κτήσεως 

την 31/3/2015 
Κόστος κτήσεως 
την 31/12/2014 

Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ 100,00% 25.421 25.421 
Κέντρο Φυσιοθεραπείας 33,00% 19 19 
Αξονική Έρευνα 50,50% 545 545 
Έρευνα 51,00% 503 503 
Hospital Affiliates International 68,89% 91 91 
Eurosite 100,00% 8.335 8.335 
Medsana Buch 100,00% 33 33 
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) 78,90% 517 517 
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών  58,30% 169  169  
Γαία Α.Ε. 100,00% 23.540 23.540 
  59.173 59.173 
Αποµείωση   (39.102)  (39.102) 
Λογιστική Αξία   20.072 20.072 

 
 

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 στη Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) έχει διαγραφεί στις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ, διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης στις ανωτέρω συµµετοχές κατά τη 
διάρκεια του οποίου αυτή αποδόθηκε σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών της Εταιρείας. Το 
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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. 

 
 

Η κίνηση του λογαριασµού αποµείωσης έχει ως κάτωθι: 
  1/1-31/3/2015 1/1-31/12/2014 

Αποµείωση κατά την έναρξη της χρήσης  (39.102) (37.526) 
Αποµείωση συµµετοχής σε Ιατρική Τεχνική  0 (2.615) 
∆ιαγραφή αποµείωσης Ortelia Holdings  0 1.039 

Αποµείωση κατά την λήξη της χρήσης / περιόδου   (39.102) (39.102) 
    

 
 
Ο λογαριασµός αποµείωσης αναλύεται ως κάτωθι: 
 

  
 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Αποµείωση 
την 31/3/2015  

Αποµείωση 
την 31/12/2014 

Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ 100,00% 13.140 13.140 
Αξονική Έρευνα 50,50% 534 534 
Έρευνα 51,00% 389 389 
Hospital Affiliates International 68,89% 91 91 
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) 78,90% 517 517 
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών  58,30% 169  169  
Γαία Α.Ε. 100,00% 23.540 23.540 
Eurosite 100,00% 722 722 
Σύνολο  39.102 39.102 

 
∆εν υπάρχουν µερίσµατα από θυγατρικές που να εκποιήθηκαν εντός της προηγούµενης χρήσεως 2014 
καθώς και του α’ τριµήνου 2015. 
 
 
16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘΟ∆Ο 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 31/3/2015 
Κόστος κτήσεως 
την 31/12/2014 

Interoptics Α.Ε. (Πρώην IN HEALTH Α.Ε.)  27,33% 205 205 
Αγγειολογική ∆ιερεύνηση Ε.Π.Ε.  20,00% 2 2 
Ηρόδικος Ε.Π.Ε.  20,00% 19 19 

  226  226  
Αποµείωση   (226)  (226) 

Λογιστική Αξία   0 0 
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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.  
 
Ο Όµιλος 

 31/3/2015 31/12/2014 
Αναλογία στα Ίδια Κεφάλαια κατά την έναρξη της χρήσεως  98 338 
∆ιαγραφή αξίας κτήσεως Medicafe AE από τα βιβλία της θυγατρικής Ιατρική 
Τεχνική ΑΕΒΕ 

0 (81) 

Αναλογία στα αποτελέσµατα από συµµετοχή σε συγγενείς, Interoptics Α.Ε. 
και Medicafe A.E  

(12) (40) 

Αναγνωρισµένα έσοδα από µερίσµατα εταιρείας Medicafe A.E  0 (48) 
Πώληση εταιρείας Medicafe AE  0 (70) 

Σύνολο  86 98 
 
Το σύνολο των αναλογούντων ζηµιών €12 έχει καταχωρηθεί διακεκριµένα στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(βλέπε σηµείωση 10). 

 
∆εν υπάρχουν µερίσµατα από συγγενείς εταιρείες που να εκποιήθηκαν εντός της χρήσεως 2014 καθώς και 
του α’ τριµήνου 2015, εκτός της περιπτώσεως της εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε. η οποία εκποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2014 µε τίµηµα €85. 

 
 
17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 
 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
     
Εµπορεύµατα 62 64 0 0 
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα 4.383 4.497 4.251 4.347 

 4.445 4.561 4.251 4.347 
 

Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη. 
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18. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Πελάτες (πριν από Rebate και 
Clawback) αντίστοιχης χρήσης 

114.740 113.460 114.176 112.917 

Αντιστροφή προβλέψεων - Rebate 
και  Clawback α και β εξαµήνου 
2013 (Ν.4172/2013 άρθρο 100) 

0 9.664 0 9.664 

Επίδραση εκτιµώµενου Rebate 
και  Clawback α και β εξαµήνου 
2014 και α’ τριµήνου 2015 
(Ν.4172/2013 άρθρο 100) 

(4.733) (21.568) (4.733) (21.568) 

Πελάτες (µετά από Rebate και 
Clawback) 

110.007 101.556 109.443 101.013 

Μεταχρονολογηµένες επιταγές & 
γραµµάτια εισπρακτέα 

17.600 18.158 17.566 18.123 

Επισφαλείς απαιτήσεις 1.004 1.009 998 1.003 
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης 
πελατών 

(23.254) (22.787) (23.254) (22.787) 

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης 
λοιπών εµπορικών απαιτήσεων 

(313) (313) (313) (313) 

 105.044 97.624 104.439 97.040 
 
Η επίδραση του εκτιµώµενου Rebate και Clawback έχει µειώσει ισόποσα τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 
Εταιρείας και Οµίλου. 
 
Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 
ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δηµόσιους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σηµαντικός ως προς 
τα µεγέθη της Εταιρείας µε εξαίρεση έκτακτα γεγονότα. 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 ∆ιοίκηση 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.  
 
Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4132 (ΦΕΚ 59Α – 7/3/2013) και την υπ. αρ. 
οικ.18579 Κοινή Υπουργική Απόφαση της 19/02/2013 (ΦΕΚ 427Β - 25/02/2013), καθορίστηκε το 
ποσοστό έκπτωσης για τις οφειλές των κλάδων υγείας έως την 31/12/2011, των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, προς τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας. Το ποσοστό της έκπτωσης που αφορά Ιδιωτικές Κλινικές, καθορίστηκε σε 8%. Για 
τον λόγο αυτό ο Όµιλος προχώρησε την χρήση 2012, σε πρόβλεψη για την έκδοση πιστωτικού 
τιµολογίου εκπτώσεων ποσού € 20.298. Εντός της χρήσεως 1/1-31/12/2014 εκδόθηκαν πιστωτικά 
τιµολόγια κατόπιν εκκαθάρισης µέρους σχετικών απαιτήσεων, ύψους € 3.114 µε ισόποση µείωση της 
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σχετικής πρόβλεψης που είχε σχηµατισθεί την χρήση 2012. Για την περίοδο 1/1-31/3/2015 εκδόθηκαν 
αντίστοιχα, πιστωτικά τιµολόγια ύψους € 8 χιλ. 
 
Εντός των ετών 2013-14 εξεδόθησαν αποφάσεις του υπουργείου Υγείας, οι οποίες ρυθµίζουν εν µέρει 
διαφορετικά τα ζητήµατα που αφορούν στο CLAWBACK/REBATE των ετών 2013 και 2014 για τα οποία 
προβλέπει το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013.  
 
Κατά ορισµένων των ως άνω υπουργικών αποφάσεων η Εταιρεία άσκησε νοµίµως και εµπροθέσµως 
αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.  Αναµένεται η έκδοση αποφάσεων  σε δύο 
από αυτές, ενώ οι άλλες αιτήσεις δεν έχουν συζητηθεί ακόµη. 
 
Επίσης εξεδόθησαν σε βάρος της Εταιρείας 4 ατοµικές διοικητικές πράξεις του ΕΟΠΥΥ (που αφορούν στο 
CLAWBACK/REBATE 2013 και Α’ εξαµήνου 2014)  κατά των οποίων η Εταιρεία άσκησε προσφυγές και 
αιτήσεις αναστολής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Όλες οι αιτήσεις αναστολής της Εταιρείας 
έχουν γίνει δεκτές.  Έχει συζητηθεί µια µόνο προσφυγή χωρίς να έχει εκδοθεί ακόµη απόφαση. 
 
Εντός της περιόδου 1/1-31/3/2015 σχηµατίσθηκε πρόσθετη αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις € 475 για 
τον Όµιλο και  για την Εταιρεία (Βλέπε σηµείωση 8).  
 
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 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Υπόλοιπο έναρξης  23.100 24.804 23.100 24.722 
Αποµείωση απαιτήσεων που επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα (βλέπε σηµείωση 8) 

475 1.492 475 1.492 

Μείωση πρόβλεψης λόγω έκδοσης 
πιστωτικών τιµολογίων (βλέπε ανωτέρω) 

(8) (3.114) (8) (3.114) 

Αντιλογισµός σχηµατισµένης πρόβλεψης 
θυγατρικής  

0 (34) 0 0 

∆ιαγραφή απαιτήσεων µε ισόποση 
διαγραφή σωρευµένης πρόβλεψης για 
αποµείωση απαιτήσεων θυγατρικής 

0 (47) 0 0 

Υπόλοιπο τέλους 23.567 23.100 23.567 23.100 
     

 
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία στα πλαίσια της νέας σύµβασης οµολογιακού δανείου (βλέπε σηµείωση 24) για 
την παροχή εγγυήσεων προς τις δανείστριες τράπεζες εκχώρησε απαιτήσεις ύψους €72,80 εκ. µέχρι την 19η  
Μαΐου 2015.  
 
Η εταιρεία δεν αποαναγνώρισε τις ανωτέρω απαιτήσεις από τις οικονοµικές τις καταστάσεις, ενώ ο 
αντισυµβαλλόµενος (αποδέκτης της εκχώρησης), υποχρεούται µε την είσπραξη των απαιτήσεων να 
αποδώσει το προιόν της είσπραξης στην εταιρεία. Ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να παρακρατήσει το 
προιόν της είσπραξης µόνο στην περίπτωση που υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας προς 
τις δανείστριες τράπεζες.  
 
Σηµειώνεται ότι οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις δανείστριες τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να 
καταβληθούν εντός των επόµενων 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς (31/3/2015), ανέρχονται σε 
ποσό € 46,6 εκ. καθώς € 6,9 εκ, περίπου, ποσό το οποίο εκτιµάται ότι θα είναι τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
τόκων του οµολογιακού δανείου. 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις σε 
Ευρώ. 
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19. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Προκαταβολές σε τρίτους 84 64 46 25 
Λοιποί χρεώστες 15.964 20.968 14.216 19.171 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων  

0 0 5.305 5.210 

Αποµείωση απαιτήσεων κατά 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
(Hospital Affiliates International 
S.A.) 

0 0 (389) (389) 

Έξοδα εποµένων χρήσεων, έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα και λοιποί 
µεταβατικοί λογαριασµοί 

7.180 1.115 7.419 1.078 

 23.227 22.146 26.596 25.095 
     

 
Στις απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες κατά την 31η Μαρτίου 2015, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις από 
παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόρους εισοδήµατος € 10.765 για τον Όµιλο (€14.010 την 31η 
∆εκεµβρίου 2014) και € 10.458 για την Εταιρεία (€13.704 την 31η ∆εκεµβρίου 2014). Επίσης, στον ίδιο 
λογαριασµό περιλαµβάνονται απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες € 562 (€562 για Εταιρεία), απαιτήσεις από 
ασφαλιστικά ταµεία €418 (€350 για Εταιρεία). Το υπολειπόµενο ποσό του λογαριασµού Λοιποί Χρεώστες, 
αφορά σε απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, από συνεργάτες, κυρίως νοµικά πρόσωπα. 
 
Ο Όµιλος σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού προβαίνει σε έλεγχο αποµείωσης των παραπάνω απαιτήσεων. 

 
 
20. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: 

 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 Ενεργητικό Ενεργητικό 
 Εύλογη αξία Εύλογη αξία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Παράγωγα επιτοκίου 
(συµβόλαια ανταλλαγής 
επιτοκίων) 
(ονοµαστική αξία συµβολαίων 
16.000.000 ευρώ)-(17.000.000 
ευρώ την 31/12/2014) 

189 344 189 344 

 189 344 189 344 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 Παθητικό Παθητικό 
 Εύλογη αξία Εύλογη αξία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Παράγωγα επιτοκίου (συµβόλαια 
ανταλλαγής επιτοκίων) 
(ονοµαστική αξία συµβολαίων 
48.000.000 ευρώ)-( 51.000.000 
ευρώ την 31/12/2014) 

512 932 512 932 

 512 932 512 932 
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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 / έξοδα από πράξεις επί παραγώγων της περιόδου 1/1-31/3/2015 αναφέρονται 
αναλυτικά στην σηµείωση 10. 

 
Συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 

 
Τα συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων κατά την 31 Μαρτίου 2015 είχαν ως κάτωθι: 

  Ανταλλαγή επιτοκίων  
Αντισυµβαλλόµενη 

Τράπεζα Λήξη Εισπράξεις (βάσει) Πληρωµές (βάσει) 

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

 
21. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ: 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Ταµείο 325 412 300 406 
Καταθέσεις (όψεως και προθεσµίας) 2.374 4.615 1.673 3.819 
 2.699 5.027 1.973 4.225 

 

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 Μαρτίου 2015 στον Όµιλο ανέρχονταν στο ποσό € 215 (οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 
σε λοιπά νοµίσµατα την 31η ∆εκεµβρίου 2014 στον Όµιλο ανέρχονταν στο ποσό € 113). Τα έσοδα από τόκους 
καταθέσεων όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο του δεδουλευµένου (βλέπε 
σηµείωση 10). 
 
22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2015 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 Μαρτίου 2015, οι µέτοχοι µε ποσοστό 
συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 
 

 
Αριθµός µετοχών 

που κατέχει 

Ποσοστό  
συµµετοχής 

31η  
Μαρτίου 

2015 

G. Apostolopoulos Holdings S.A. 33.955.539 39,148% 

Asklepios International Gmbh 31.127.793 35,888% 

Eurofinanciere D Invetsissement Monaco 2.585.057 2,980% 

Credit Suisse-AG 6.712.461 7,739% 

Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής < 2% 12.355.130 14,245% 

 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.  
 
23. ΤΑΚΤΙΚΟ,  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 
Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά αναλύονται όπως παρακάτω: 
 

Ο Όµιλος 
 31/3/2015 31/12/2014 
Τακτικό αποθεµατικό 8.576 8.576 
Αφορολόγητα και ειδικώς  
φορολογηθέντα αποθεµατικά 

9.577 9.577 

Λοιπά (14) (14) 
 18.139 18.139 
 
Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 
Τακτικό αποθεµατικό 8.064 8.064 
Αφορολόγητα και ειδικώς  
φορολογηθέντα αποθεµατικά 

9.356 9.356 

Λοιπά 440 440 
 17.860 17.860 

 

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.  
 
Το ειδικό αποθεµατικό που εµφανίζεται κατά την 31 Μαρτίου 2015 και την 31 ∆εκεµβρίου 2014, ύψους 
ευρώ 4.343, σε επίπεδο εταιρείας και ύψους ευρώ 4.437 σε επίπεδο οµίλου, σχηµατίστηκε  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3697/2008. Η φορολογική υποχρέωση, που θα σωρευτεί κατά την διανοµή του εν λόγω 
αποθεµατικού υπολογιζόµενη, κατά την 31 Μαρτίου 2015 σε 1.129 ευρώ για την εταιρεία και 1.154 ευρώ 
για τον όµιλο, θα αναγνωριστεί, όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή του. 
 

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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24. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Κοινό Οµολογιακό –τραπεζικό δάνειο - - - - 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 116 132 25 28 

 116 132 25 28 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια     
Τραπεζικά δάνεια 153.923 157.443 151.673 155.193 
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους  
επόµενους 12 µήνες 

- - - - 

Εκχώρηση απαιτήσεων (Factoring) - - - - 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 60 65 11 11 

 153.983 157.508 151.684 155.204 
Σύνολο δανείων 154.099 157.640 151.709 155.232 

 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
Λήξη Μακροπρόθεσµων 
δανείων 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Έως 1 έτος - - - - 
Μεταξύ 1 & 5 ετών - - - - 
Πάνω από 5 έτη - - - - 
 - - - - 

 
 

Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία, καθώς ο δανεισµός του Οµίλου και 
της Εταιρείας είναι κυρίως µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

 
Στις 12 Ιουλίου του 2012 η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή του Προγράµµατος Εκδόσεως Κοινού 
Οµολογιακού ∆ανείου, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, µέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS 
A.E. και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., µε ∆ιαχειρίστρια την τελευταία, συνολικής ονοµαστικής αξίας έως 
164.000.000€ εµπραγµάτως εξασφαλισµένου, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Α’ Επαναληπτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 21-03-2012 και της από 11-07-2012 απόφασης του 
∆.Σ. 
 
Το ∆άνειο είναι 5ετούς διάρκειας, είναι κυµαινοµένου επιτοκίου βασισµένο στο Euribor πλέον περιθωρίου 
και είναι πληρωτέο σε δέκα (10) δόσεις. Το προϊόν του Οµολογιακού ∆ανείου θα χρησιµοποιηθεί ως εξής: 
1) για την αναχρηµατοδότηση του από 24/5/2007 κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, ποσού €150.000.000 και 
ανεξόφλητου πλέον κεφαλαίου €144.000.000, 2) την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων δανειακών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους €9.000.000 προς τις Οµολογιούχες τράπεζες, και 3) το υπόλοιπο ποσό 
ύψους €11.000.000 για την κάλυψη γενικών επιχειρηµατικών σκοπών και αναγκών. 
 
Οι οικονοµικές ρήτρες του δανείου περιλαµβάνουν προϋποθέσεις ελάχιστου καθαρού τραπεζικού 
δανεισµού, ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισµού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA), κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς το σύνολο των 
χρεωστικών τόκων µείον τους πιστωτικούς τόκους, σύνολο τραπεζικού δανεισµού προς το σύνολο 
τραπεζικού δανεισµού πλέον των ιδίων κεφαλαίων. 
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Για την χρήση 2014 η Εταιρεία δεν πληρούσε τις τρεις από τις ανωτέρω προυποθέσεις, µε αποτέλεσµα να 
αναταξινοµήσει τα οµολογιακά της δάνεια από µακροπρόθεσµα σε βραχυπρόθεσµα, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 1. 
 
Μέχρι την ηµεροµηνία εγκρίσεως των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1-
31/3/2015 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµολογίες, του προγράµµατος εκδόσεως κοινού οµολογιακού 
δανείου, και ηµεροµηνίας λήξεως την 20/4/2015, συνολικού ποσού 25.479χιλ. είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες. Η ∆ιοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τις δανείστριες τράπεζες για 
την αναδιάρθρωση του Οµολογιακού ∆ανείου. 
 
Τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια, µε εξαίρεση το κοινό οµολογιακό, έχουν ληφθεί από την Εταιρεία 
και τις θυγατρικές της για εξυπηρέτηση των αναγκών τους για κεφάλαιο κίνησης.  

 
Το κόστος δανεισµού έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε την αρχή του 
δεδουλευµένου (βλέπε σηµείωση 10). 
 
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 

 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Μέχρι ένα έτος 67 73 11 11 
Από 1 έως 5 έτη 122 139 25 28 
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0 

Σύνολο 189 212 36 39 
Μελλοντικές χρεώσεις 
χρηµατοοικονοµικού κόστους στις 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(12) (15) 0 0 

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε 
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα 176 197 36 39 

 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Μέχρι ένα έτος 60 65 11 11 
Από 1 έως 5 έτη 116 132 25 28 
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0 

 176 197 36 39 
 

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.  
 
∆εν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσµεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου εκτός εκείνης που αναφέρεται στη σηµείωση 13. 
 
 
25. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 
και της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 ήταν ως εξής: 
 
 
 



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015) 

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

37 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 1 - 
Προσθήκες  - - 
Αποσβέσεις - - 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2014 1 - 

 

 
 

Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 1 - 
Προσθήκες  - - 
Αποσβέσεις - - 
Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2015 1 - 

 
26. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: 

 
(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της Εταιρείας και του Οµίλου προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 
3.293 και  € 3.383 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 Μαρτίου 31η ∆εκεµβρίου 
 2015 2014 
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 8.327 6.489 

Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν  (117) (551) 
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
(βλέπε σηµείωση 6) 

138 551 

Έσοδα από αντιστροφή σχηµατισµένων προβλέψεων  0 (87) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος αποζηµίωσης προσωπικού 

(βλέπε σηµείωση 10) 
35 201 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 0 1.723 
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης/περιόδου 8.384 8.327 
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Όµιλος 
 31η Μαρτίου 31η ∆εκεµβρίου 
 2015 2014 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης  8.422 6.561 

Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν  (117) (554) 
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
(βλέπε σηµείωση 6) 

141 554 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού θυγατρικών  0 4 
Έσοδα από αντιστροφή σχηµατισµένων προβλέψεων  0 (87) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος αποζηµίωσης προσωπικού 

(βλέπε σηµείωση 10) 
36 203 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 0 1.741 
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης/περιόδου 8.482 8.422 
 
Μια αναγνωρισµένη 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 ∆εκεµβρίου 2014 έχουν ως 
κάτωθι: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

31η  
Μαρτίου 

2015 

31η  
∆εκεµβρίου 

2014 

31η 
Μαρτίου 

2015 

31η  
∆εκεµβρίου 

2014 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό 8.482 8.422 8.384 8.327 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 
συνταξιοδότησης :  

    

Κόστος υπηρεσίας 141 403 138 397 

Κόστος προϋπηρεσίας 0 0 0 0 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 36 203 35 201 

Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη) 0 1.741 0 1.723 

Κόστος τερµατισµού εργασίας (117) (554) (117) (551) 

Κανονική χρέωση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων 60 1.793 56 1.770 

Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών 0 68 0 68 

Συνολική χρέωση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων 60 1.861 56 1.838 

Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:      

Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 8.422 6.561 8.327 6.489 

Κόστος υπηρεσίας 141 403 138 397 

Κόστος προϋπηρεσίας 0 0 0 0 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 36 203 35 201 

Πληρωθείσες παροχές  (117) (554) (117) (551) 

Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών και 
κόστος τερµατισµού εργασίας 

0 68 0 68 

Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη) 0 1.741 0 1.723 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους χρήσεως  8.482 8.422 8.384 8.327 
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Όµιλος 
Βασικές υποθέσεις :   2014 
Προεξοφλητικό επιτόκιο   1,7% 
Ποσοστό αύξησης αµοιβών  3,0% 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή  2,0% 
Εταιρεία 
Βασικές υποθέσεις :   2014 
Προεξοφλητικό επιτόκιο   1,7% 
Ποσοστό αύξησης αµοιβών  3,0% 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή  2,0% 

 
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. 
 
Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές: Συνέπεια της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 από τον Όµιλο ήταν η αλλαγή της 
λογιστικής πολιτικής σχετικά µε την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που προέκυψαν από το 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Τα εν λόγω µεγέθη περιλαµβάνονται στο υπόλοιπο εις νεόν της εταιρείας και του 
Οµίλου και έχουν ως κάτωθι: 
 
Όµιλος 31/3/2015 31/12/2014 
Αναλογιστικά κέρδη την 1/1 355 2.097 
Αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) 0 (1.741) 
Αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) εταιρειών που ενοποιούνται 
µε την καθαρή θέση 

0 0 

Αναλογιστικά κέρδη στο τέλος χρήσης/περιόδου 355 355 
 

Εταιρεία 31/3/2015 31/12/2014 
Αναλογιστικά κέρδη την 1/1 403 2.125 
Αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) 0 (1.723) 
Αναλογιστικά κέρδη στο τέλος χρήσης/περιόδου 403 403 
 
27. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Προµηθευτές  76.765 73.121 89.547 86.115 
Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 
και γραµµάτια πληρωτέα 

5.384 6.767 4.565 5.144 

 82.149 79.888 94.111 91.259 
 
28. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 
Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόµενο ενοποιηµένο ισολογισµό αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 
επιχειρήσεις 

33 33 33 33 

Πιστωτές διάφοροι 15.154 15.065 12.357 12.319 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 11.141 10.160 9.296 8.031 
∆εδουλευµένα έξοδα 5.202 1.196 4.935 1.002 
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0 
Λοιπές προβλέψεις 209 209 0 0 
Λοιπά 1.210 1.169 1.100 1.126 
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 32.948 27.832 27.722 22.511 

 
 
 
 
29. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΟΜΕΩΝ: 
 
Ο Όµιλος από την χρήση 2009 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
δραστηριότητας » µε το ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Σύµφωνα µε το ∆.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. Ο Όµιλος εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την 
επιµέτρηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων των τοµέων, µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
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 1/1-31/3/2015 
και 1/1-31/3/2014 έχουν ως κάτωθι: 
 
Α’ τρίµηνο  2015 

 Παροχή 
υπηρεσιών 
υγείας στο 
εσωτερικό 

Παροχή 
υπηρεσιών 
υγείας στο 
εξωτερικό 

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού 
και 

υγειονοµικού 
υλικού 

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις       
Σε τρίτους 42.849 1.133 56 17 - 44.055 
∆ιατοµεακές 105 0 2.585 0 (2.690) 0 
Σύνολο 42.954 1.133 2.641 17 (2.690) 44.055 
       
Αποτελέσµατα       
Κέρδη προ φόρων 
χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 6.274 92 39 2 - 6.407 
 
Κέρδη προ φόρων 2.106 49 (142) 1 (12) 2.002 

 
Α’ τρίµηνο  2014 

 Παροχή 
υπηρεσιών 
υγείας στο 
εσωτερικό 

Παροχή 
υπηρεσιών 
υγείας στο 
εξωτερικό 

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού 
και 

υγειονοµικού 
υλικού 

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις       
Σε τρίτους 40.705 1.098 29 20 - 41.852 
∆ιατοµεακές 102 0 1.914 0 (2.016) 0 
Σύνολο 40.807 1.098 1.943 20 (2.016) 41.852 
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Αποτελέσµατα       
Κέρδη προ φόρων 
χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 4.114 38 168 2 - 4.322 
 
Κέρδη προ φόρων 269 (20) 66 2 17 334 

 
Σηµειώνεται ότι στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, το σηµαντικότερο µέρος των εσόδων 
από πωλήσεις, αφορούν κυρίως δηµόσιους ασφαλιστικούς οργανισµούς που εντάσσονται στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις περιόδους 1/1-
31/3/2015 και 1/1-31/12/2014 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 Μαρτίου 2015 398.348 1.221 35.778 10.420 (59.305) 386.461 
31 ∆εκεµβρίου 2014 391.922 1.167 34.560 10.401 (57.315) 380.736 
Υποχρεώσεις την        
31 Μαρτίου 2015 318.327 515 24.749 2.680 (36.752) 309.518 
31 ∆εκεµβρίου 2014 315.249 510 23.390 2.662 (34.879) 306.931 

 
30. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 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 
∆ιοικητικών τους Συµβουλίων 

 µε τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοίκηση 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, εκτός της θυγατρικής 
εταιρείας Hospital Affiliates International (βλέπε σηµείωση 19) και της συγγενούς εταιρείας LAVIE 
ASSURANCE (βλέπε πιο κάτω). 
 
Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασµών µε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου έχουν ως 
εξής: 
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Χρήση 2014 

Εταιρεία 

 
Απαιτήσεις την 

31/12/2014 
Υποχρεώσεις την 

31/12/2014 

Έσοδα την 
περίοδο  

1/1-31/3/2014 

Αγορές την 
περίοδο  

1/1-31/3/2014 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0 0 0 0 

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 8 31.911 5 1.914 

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 31 0 0 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0 238 30 102 

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 0 0 0 0 

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) 0 0 0 0 

EUROSITE 3.416 0 15 0 
ΓΑΙΑ 1.591 12 0 8 
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 390 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.405 32.192 50 2.024 

 
Εταιρεία 

 

 
Απαιτήσεις από µερίσµατα την 

31/12/2014 
Έσοδα από µερίσµατα την 

περίοδο 1/1-31/3/2014 
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 155 - 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0 - 

ΣΥΝΟΛΟ 155 - 
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Λοιπές Όµιλος Εταιρεία 

  

Απαιτήσεις 
την  

31/12/2014 

Υποχρεώσεις 
την  

31/12/2014 

Έσοδα την 
περίοδο 1/1-

31/3/2014 

Αγορές την 
περίοδο 1/1-

31/3/2014 

Απαιτήσεις 
την  

31/12/2014 

Υποχρεώσεις 
την  

31/12/2014 

Έσοδα την 
περίοδο 1/1-

31/3/2014 

Αγορές την 
περίοδο 1/1-

31/3/2014 
G. APOSTOLOPOULOS 
HOL. 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
Ε.Α.Ε. 

3 0 
0 0 

3 0 
0 0 

LAVIE ASSURANCE 1.745 39 0 0 1.745 39 0 0 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΗΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

0 27 
0 0 

0 27 
0 0 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

6 591 
0 105 

6 136 
0 86 

ΗΡΟ∆ΙΚΟΣ ΕΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUS 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRADOR A.E. 26 0 0 0 26 0 0 0 
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

0 6 
0 0 

0 6 
0 0 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓ
ΡΑΦΙΚΗ 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDISOFT 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε. 

20 0 
15 0 

20 0 
15 0 

DOMINION - 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 70 0 10 0 64 0 10 
INTEROPTIKS 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.800 733 15 115 1.800 273 15 96 

 

 
 

Όµιλος Εταιρεία 

 

Απαιτήσεις από 
µερίσµατα την 

31/12/2014 

Έσοδα από µερίσµατα 
την περίοδο 1/1-

31/3/2014 

Απαιτήσεις από 
µερίσµατα την 

31/12/2014 

Έσοδα από µερίσµατα 
την περίοδο 1/1-

31/3/2014 
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε. - - - - 

 
 Όµιλος Εταιρεία 

 
Αµοιβές διοικητικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης την 
περίοδο 1/1-31/3/2014 1.037 921 
 

 
 

Όµιλος Εταιρεία 
Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 
την 31/12/2014 - - 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης την 31/12/2014 

1.806 1.723 
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Χρήση 2015 

Εταιρεία 

 
Απαιτήσεις την 

31/3/2015 
Υποχρεώσεις την 

31/3/2015 

Έσοδα την 
περίοδο  

1/1-31/3/2015 

Αγορές την 
περίοδο  

1/1-31/3/2015 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0 0 0 0 

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 33.484 4 2.585 

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 31 0 0 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0 285 28 105 

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 0 0 0 0 

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) 0 0 0 0 

EUROSITE 3.430 0 12 0 
ΓΑΙΑ 1.685 0 0 0 
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 391 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.506 33.800 44 2.690 
 

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριµένα 
απαιτήσεις ύψους ευρώ 1.548 και ευρώ 1.493 αντίστοιχα, αφορούν καταβολές της µητρικής εταιρείας 
έναντι µελλοντικής αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Τα υπόλοιπα 
ποσά των απαιτήσεων από τις εν λόγω εταιρείες αφορούν χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις. Την χρήση 
2012, η Εταιρεία σχετικά µε την απαίτηση ευρώ 1.745 (την 31/3/2015) από την LAVIE ASSURANCE, είχε 
σχηµατίσει πρόβλεψη επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσµάτων της, ύψους ευρώ 909.  
 
Οι αγορές της εταιρείας αφορούν κυρίως αγορές υγειονοµικού υλικού από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της, οι δε υποχρεώσεις 
υφίστανται λόγω της ανωτέρω εµπορικής σχέσης. 

 

Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του 
Οµίλου σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του.  
 
Επίσης, η µητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Medsana για το σύνολο του 
δανεισµού της (συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης), ύψους € 136. 

 
Εταιρεία 

 

 
Απαιτήσεις από µερίσµατα την 

31/3/2015 
Έσοδα από µερίσµατα την 

περίοδο 1/1-31/3/2015 
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 155 - 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - - 

ΣΥΝΟΛΟ 155 - 
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Λοιπές Όµιλος Εταιρεία 

  

Απαιτήσει

ς την  
31/3/2015 

Υποχρεώσεις 
την  

31/3/2015 

Έσοδα την 
περίοδο 1/1-

31/3/2015 

Αγορές την 
περίοδο 1/1-

31/3/2015 

Απαιτήσεις 
την  

31/3/2015 

Υποχρεώσεις 
την  

31/3/2015 

Έσοδα την 
περίοδο 1/1-

31/3/2015 

Αγορές την 
περίοδο 1/1-

31/3/2015 
G. APOSTOLOPOULOS 
HOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε. 3 0 0 0 3 0 0 0 

LAVIE ASSURANCE 1.745 39 0 0 1.745 39 0 0 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΗΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 0 27 0 0 0 27 0 0 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 6 714 0 113 6 238 0 92 

ΗΡΟ∆ΙΚΟΣ ΕΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUS 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRADOR A.E. 26 0 0 0 26 0 0 0 
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 0 6 0 0 0 6 0 0 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦ
ΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDISOFT (1) 0 0 0 (1) 0 0 0 
DOMINION - 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 66 0 7 0 60 0 7 
INTEROPTIKS ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.780 852 0 119 1.780 370 0 99 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 
Αµοιβές διοικητικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης την 
περίοδο 1/1-31/3/2015 1.309 1.148 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 
την 31/3/2015 0 0 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης την 31/3/2015 2.064 1.915 

 
31.  ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 
(α) ∆ικαστικές 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 ∆ιοίκηση 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 (βλέπε σηµ. 18). 

 
(β) ∆εσµεύσεις: 

 
(i) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα: 
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Την 31η Μαρτίου 2015 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 
περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2015 και ανέρχονται σε €504 ( €510 την 31η Μαρτίου 2014).  
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής 
µίσθωσης την 31η Μαρτίου 2015 και 31η ∆εκεµβρίου 2014 έχουν ως κάτωθι: 
 
 31/12/2014 
 Όµιλος Εταιρεία 
Εντός ενός έτους 1.877 2.038 
1-5 έτη 6.522 6.399 
Μετά από 5 έτη 13.877 13.877 
 22.276 22.314 
 
 31/3/2015 
 Όµιλος Εταιρεία 
Εντός ενός έτους 1.803 1.965 
1-5 έτη 6.279 6.273 
Μετά από 5 έτη 13.388 13.388 
 21.470 21.627 

 
 (ii). Εγγυήσεις: 
 

Ο Όµιλος την 31η Μαρτίου 2015 είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 132 (€132 τη χρήση 2014). 
 
32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
 
 
 

Μαρούσι  27/05/2015 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Α.∆.Τ  AK038305 
 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Α.∆.Τ. Ξ 350622 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΟΙΚ/ΚΟΣ  
∆/ΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

 
 
 
 
 

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Α.∆.Τ.   Π 001034 

Ο  ΟΙΚ/ΚΟΣ  ∆/ΝΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Π. ∆. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Α.∆.Τ.   ΑΖ  533419 

Ο  ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 

Π. Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ  
 

Α.∆.Τ. ΑΒ 052569 
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17856 

Κατηγ.Αδείας Α! 
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33. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιηµένες και µη, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 
διεύθυνση www.iatriko.gr. 


