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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

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

α. οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα
χρήσεως της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»  καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5, του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και

β.  η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Μαρούσι, 30/8/2011

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ.Β  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ  Σ  100951

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.   Ρ 519481
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α’ Εξάμηνο 2011

 ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών κατά το Α εξάμηνο του 2011 ανήλθε στα  €104.429
χιλ.,  σημειώνοντας πτώση κατά 22,16%  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.  Τα λειτουργικά
κέρδη προ φόρων,  τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα €6.157  χιλ.,
μειωμένα κατά 60,83% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2010.

Για την εταιρεία, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθε στα €98.059 χιλ.
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 23,2% σε σχέση με το 2010. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα €12.012 χιλ., μειωμένα κατά 25,4% σε
σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2010. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη σημειώνουν πτώση της τάξης του
30,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010 και διαμορφώνονται στα €4.049 χιλ.

Η μείωση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσωτερικών ασθενών η οποία
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα και στο δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον, το οποίο συνεχίζεται με τη συνεχή εξαγγελία μέτρων, τα οποία έχουν οδηγήσει στη περαιτέρω
μείωση του διαθέσιμου, προς κατανάλωση, εισοδήματος.

Επίσης,  η διαμορφούμενη πολιτική στο χώρο της υγείας,  κυρίως από την πλευρά του δημοσίου τομέα,
δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον το οποίο επηρέασε τη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και η
νέα πολιτική στα ειδικά και προσθετικά υλικά και φάρμακα τα οποία επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών.

Επιπλέον η μείωση των λειτουργικών κερδών επηρεάσθηκε από το αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο
προέρχεται από την εταιρεία ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. κατά
τη διάρκεια του δεύτερου, ουσιαστικά, χρόνου λειτουργίας της.

Τέλος μειωμένα ήταν και τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας MEDSANA BUCHAREST
Διαγνωστικά Κέντρα, που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, χώρα η οποία έχει επίσης επηρεαστεί αρνητικά
από την διεθνή οικονομική κρίση.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Το 2011, εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη χρονιά για την Ελληνική Οικονομία. Συνεχίζεται ο αρνητικός
ρυθμός ανάπτυξης και η ανάκαμψή της εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει, ενώ οι επιπτώσεις των μέτρων στο
εισόδημα των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές.

Είναι σαφές ότι ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας,  αναπόφευκτα είναι συνδεδεμένος με την πορεία της
Ελληνικής Οικονομίας.

Οι επιπτώσεις των μέτρων σε μια αγορά,  η οποία δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί είναι δύσκολο να
εκτιμηθούν με ακρίβεια.
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Σίγουρα όμως, η κατάσταση των Δημόσιων Ασφαλιστικών Ταμείων και της Ιδιωτικής Ασφαλιστικής
Αγοράς σε συνδυασμό με την μείωση του εισοδήματος της ιδιωτικής κατανάλωσης, φορείς οι οποίοι
αποτελούν τους βασικούς πελάτες των κλινικών, δημιουργούν ένα αβέβαιο περιβάλλον το οποίο πρέπει να
παρακολουθείται στενά από τον Όμιλό μας και να προσαρμόζει ανάλογα την πολιτική του.

Ο Όμιλος του ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ,  μέσα σε αυτό στο δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη μείωση του λειτουργικού κόστους, διατηρώντας πάντα ψηλά την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των τμημάτων των κλινικών,
επικεντρώνοντας σε νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθώς και στην πραγματοποίηση απαραίτητων
επενδύσεων.

Επίσης, σταθερή μας πολιτική είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνεργασίες μας με ασφαλιστικές
εταιρείες, με τις οποίες ήδη έχουμε συνάψει συμφωνίες, καθώς και να προχωρήσουμε στην υπογραφή νέων
συμβάσεων εντός του Β  ́εξαμήνου 2011.

Σταθερή παραμένει η προσπάθειά μας για αύξηση των εσόδων με προσέλκυση νέων συνεργατών ιατρών, τη
διεύρυνση συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρείες και την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής μας πολιτικής
σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα.

Τέλος βασικός άξονας της πολιτικής του Ομίλου είναι η συνέχιση της ομαλής ταμειακής ρευστότητας,
λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις αποπληρωμών των Δημόσιων Ασφαλιστικών Ταμείων και τους
περιορισμούς χρηματοδότησης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επίσης, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για τον επανακαθορισμό των
όρων του κοινού ομολογιακού δανείου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του επόμενου εξαμήνου.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.

Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση.

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

Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ομίλου είναι τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και
Ιδιώτες.  Όσον αφορά τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία,  εκτιμάται ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο μη
εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων των Ταμείων προς τις μονάδες του καθώς φέρουν την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και η αβεβαιότητα περιορίζεται στον χρόνο αποπληρωμής ο οποίος το τελευταίο
εξάμηνο, έχει αυξηθεί σημαντικά.

Στις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου, αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το
οποίο παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία είσπραξης των απαιτήσεων από όλους τους
αντισυμβαλλόμενους.

Όσον αφορά τις Ασφαλιστικές Εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί ο Όμιλος,  παρά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν πιθανολογούμε περίπτωση μη εξυπηρέτησης.

Όσον αφορά τους ιδιώτες,  είναι τέτοιο το πλήθος και  η διασπορά τους ώστε ο εκτιμώμενος κίνδυνος μη
εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η Εταιρεία έχει εκδώσει μακροπρόθεσμο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 150 εκατ., το οποίο εκτοκίζεται
με κυμαινόμενο επιτόκιο βασιζόμενο στο Euribor. Η συνολική της επιβάρυνση για χρεωστικούς τόκους το
1ο εξάμηνο του 2011 ανήλθε στα € 2.987 χιλ.. Συνεπώς, είναι εκτεθειμένη σε επιτοκιακό κίνδυνο, ο οποίος
μπορεί να έχει ουσιώδη επίπτωση στην κερδοφορία της.

Για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής,  από την 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.

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-
30/6/2011 και χρήση 2010 καθώς και στα Ίδια κεφάλαια ενοποιημένα και εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου
2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 (sensitivity analysis) σε μια μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου
(EURIBOR) κατά 0,5%:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 2010 30/6/2011 2010

+0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5%
Αποτέλεσμα
χρήσεως
κέρδος
/(ζημιά) (429) 429 (884) 884 (419) 419 (862) 862
Καθαρή θέση
κέρδος
/(ζημιά)

(429) 429 (884) 884 (419) 419 (862) 862

Ο ανωτέρω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις.
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Επίσης παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-
30/6/2011και χρήση 2010 καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια, ενοποιημένα και εταιρείας,  κατά την 30
Ιουνίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 (sensitivity analysis) σε μια μεταβολή (αύξηση / μείωση) του
επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%, αναφορικά με τα έσοδα/έξοδα από παράγωγα – συμβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων (βλέπε σημείωσεις 9 και 19).

3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο Όμιλος έχει δραστηριότητα στο εξωτερικό μέσω της θυγατρικής της Medsana Bucharest. Ο
συναλλαγματικός κίνδυνος που προκύπτει από την διακύμανση της ισοτιμίας RON/€, όπως και η επίπτωση
αυτής στην κερδοφορία της θυγατρικής εκπεφρασμένη σε €, είναι μικρή και δεν χρήζει αντιστάθμισης.

4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RISK)

Τα νοσοκομεία του Ομίλου παρακολουθούν προσεκτικά την ωρίμανση των υποχρεώσεων και των
απαιτήσεών τους και προνοούν ώστε να μην βρεθούν σε κατάσταση ελλιπούς ρευστότητας. Αυτό γίνεται με
την κατά το δυνατόν προσαρμογή της κυκλοφοριακής ταχύτητας των υποχρεώσεων ώστε να μην απέχει από
την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων.

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

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

Με τον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα νομικά πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις
οποίες σχετίζεται, εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της.
Με τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβάνοντας και τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών
τους Συμβουλίων.
Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 2010 30/6/2011 2010

+0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5%
Αποτέλεσμα
χρήσεως
κέρδος
/(ζημιά) (245) 245 (500) 500 (245) 245 (500) 500
Καθαρή θέση
κέρδος
/(ζημιά)

(245) 245 (500) 500 (245) 245 (500) 500



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

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 συνδεδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες
εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που
έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται
πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών.

Τα σημαντικότερα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) στις 30.06.2011, των λογαριασμών με συνδεδεμένες
εταιρείες του Ομίλου έχουν ως εξής:

Όμιλος (Θυγατρικές εταιρείες)

Αναλυτικότερα για τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

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.  Οι αγορές από τη ΓΑΙΑ A.E. αφορούν σε αγορές
πάγιου εξοπλισμού.

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite  A.E.  και ΓΑΙΑ Α.Ε.  και συγκεκριμένα
απαιτήσεις ύψους €1.548 χιλ. και €14.524 χιλ. 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 καθώς και η απαίτηση από την θυγατρική Ortelia αφορούν
χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις. Επίσης, η μητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής
εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε.  για το σύνολο του δανεισμού της (συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης),  ύψους
€1.623 χιλ.
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Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 703 38.123 169 6.389
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 63 177 63 194
ORTELIA 1.725 0 0 0

EUROSITE 3.641 0 0 0

ΓΑΙΑ Α.Ε. 14.731 179 0 146
HOSPITAL AFFILIATES INT. A.E. 356 0 0 0



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

Λοιπές (συγγενείς και λοιπές εταιρείες)

Όμιλος

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές

LA VIE ASSURANCE 2.023 64 762 40

Εταιρεία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Αγορές

LA VIE ASSURANCE 2.023 64 762 40

Τα έσοδα που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε
ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας LA  VIE  ASSURANCE,  τα δε υπόλοιπα των απαιτήσεων
υφίστανται λόγω της ανωτέρω εμπορικής σχέσης.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
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Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Διοίκησης 3.515 2.634

Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης στις
30.06.2011

34 0

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης στις
30.06.2011

1.847 1.789



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Αναφορικά με το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, το οποίο εμφανίζεται στα βραχυπρόθεσμα δάνεια, η Διοίκηση
σε συνεργασία με τις πιστώτριες Τράπεζες βρίσκεται σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων
αυτού.

Η θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε., που κατά σύμπραξη με το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ λειτούργησε
νομίμως τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ως άνω νοσοκομείου,  υποχρεώνεται τόσο με την
12/7/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσο και με την από 1/8/2011
καταγγελία του συμπράττοντος ομωνύμου του ως άνω Νοσοκομείου Ιδρύματος, σε διακοπή της λειτουργίας
της.

Ο Όμιλος θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα του κατά των υπαιτίων και υπευθύνων για την διεκδίκηση
των νομίμων αποζημιώσεων της θυγατρικής ΓΑΙΑ Α.Ε. προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής
της ζημιάς.

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους μετόχους της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής

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

(«ο Όμιλος»), της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες

καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών

της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές

σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση

έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να

εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση

ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Θέμα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση

23 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο

Όμιλος, λόγω μη τήρησης εντός προκαθορισμένων ορίων κατά την 31.12.2010 ορισμένων

χρηματοοικονομικών δεικτών υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων, συνολικού ποσού € 143.694

χιλ. κατά την 30.6.2011, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα για τον

επανακαθορισμό των όρων των υποχρεώσεων αυτών. Σε σχέση με το εν λόγω γεγονός επισημαίνεται

η αβεβαιότητα αναφορικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν για τον Όμιλο από τον

επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη

χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011

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

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος

Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." την 30η Αυγούστου 2011 και
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.iatriko.gr. Τα δημοσιευθέντα στον τύπο οικονομικά
στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά
στοιχεία και πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Γεώργιος Αποστολόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σελίδα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 και 2010 15

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 και 2010 16

Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2011 και 31ης Δεκεμβρίου 2010 17

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 18

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2010 19

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 και 2010 20

Περιγραφή επιχείρησης 21

Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων 22

Κύριες λογιστικές αρχές 22-29

Διαχείριση κινδύνων 29-34

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 34-65
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ 2010

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6
Σημειώσεις 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

ΕΣΟΔΑ:
Καθαρές πωλήσεις 104.429 134.166 52.913 63.167 98.059 127.740 49.694 60.236
Κόστος πωλήσεων (91.491) (110.846) (46.783) (53.251) (81.016) (105.817) (40.825) (50.708)

Μεικτό κέρδος 12.938 23.319 6.131 9.916 17.043 21.923 8.869 9.528

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 7 (15.082) (15.954) (7.764) (7.880) (12.352) (14.012) (6.164) (6.863)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 8 2.149 1.993 1.005 1.444 1.946 2.443 815 1.640
Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα) 9 (2.683) (4.769) (2.988) (2.413) (2.587) (4.545) (2.935) (2.261)

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ (2.678) 4.589 (3.616) 1.067 4.049 5.809 584 2.044

Φόροι εισοδήματος 10 (3.594) (2.495) (3.349) (1.632) (1.403) (2.297) (659) (1.389)

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ / (ΖΗΜΙΑ) (6.272) 2.094 (6.965) (565) 2.646 3.512 (75) 655

Αποδιδόμενο σε:

Μετόχους της μητρικής εταιρείας (6.308) 2.056 (6.985) (581) 2.646 3.512 (75) 655
Δικαιώματα μειοψηφίας 36 38 20 15

(6.272) 2.094 (6.965) (565) 2.646 3.512 (75) 655
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε
Ευρώ)

Βασικά 11 (0,07) 0,02 (0,08) (0,01) 0,03 0,04 0,00 0,01

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

Βασικός 11 86.735.980 86.735.980 86.735.980 86.735.980 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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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ 2010

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6
Σημειώσεις 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά): (6.272) 2.094 (6.965) (565) 2.646 3.512 (75) 655
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Συναλλαγματικές διαφορές 3 (3) 0 0 0 0 0 0
Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος

με συστατικά στοιχεία λοιπών
συνολικών εσόδων 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους: 3 (3) 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους: (6.269) 2.090 (6.965) (565) 2.646 3.512 (75) 655

Αποδιδόμενο σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας (6.305) 2.053 (6.985) (581) 2.646 3.512 (75) 655

Δικαιώματα μειοψηφίας 36 38 20 15
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30-Ιουν 31-Δεκ 30- Ιουν 31-Δεκ
Σημειώσεις 2011 2010 2011 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία:

Ενσώματα πάγια στοιχεία 12 270.526 275.934 239.431 244.252
Υπεραξία 13 1.979 1.979 - -
Ασώματα πάγια στοιχεία 13 430 474 239 256
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 14 - - 40.792 40.792
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 15 332 335 - -
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 271 412 267 408
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού 10 5.209 7.616 5.118 5.583

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
στοιχείων 278.747 286.750 285.847 291.291
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:

Αποθέματα 16 5.117 4.876 4.718 4.389
Εμπορικές απαιτήσεις 17 162.704 163.417 161.181 160.983
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 18 18.609 15.167 36.924 27.639
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 19 1.172 1.596 1.172 1.596
Χρηματικά διαθέσιμα 20 10.689 18.747 8.097 16.814

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 198.291 203.802 212.092 211.421
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 477.038 490.551 497.939 502.712
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
Ιδιοκτήτες της μητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 21 26.888 26.888 26.888 26.888
Υπέρ το άρτιο 21 19.777 19.777 19.777 19.777
Κέρδη εις νέον 23.265 29.639 48.810 46.164
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά

αποθεματικά 22 80.641 80.572 80.356 80.356
150.572 156.877 175.832 173.186

Δικαιώματα μειοψηφίας 227 191
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 150.799 157.068 175.832 173.186
Υποχρεώσεις :

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσμα δάνεια 23 3.490 4.357 2.196 2.758
Επιχορηγήσεις 24 22 22 - -
Αναβαλλόμενη φορολογία παθητικού 10 20.059 19.346 17.888 17.235
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 25 18.084 17.309 17.806 17.047
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26 - 113 - 113

Σύνολο μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων 41.655 41.147 37.890 37.153
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:

Εμπορικές υποχρεώσεις 27 81.564 83.214 89.547 90.044
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 23 168.106 26.804 165.257 23.965
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

πληρωτέες την επόμενη χρήση 23 - 146.656 - 146.656
Φόροι πληρωτέοι 3.852 5.718 2.829 4.080
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 19 6.965 9.585 6.965 9.585
Δεδουλευμένες και λοιπές

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28 24.097 20.359 19.620 18.042
Σύνολο βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων 284.584 292.336 284.218 292.372
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 477.038 490.551 497.939 502.712

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Ο Όμιλος

Δικαιώματα Σύνολο

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας μειοψηφίας
ιδίων

κεφαλαίων
Τακτικό,

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

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011 26.888 19.777 80.572 29.639 156.877 191 157.068
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 3 (6.308) (6.305) 36 (6.269)
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 65 (65) 0 0
Μερίσματα μητρικής 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία 0 0
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2011 26.888 19.777 80.641 23.266 150.572 227 150.799

Η Εταιρεία
Τακτικό,

αφορολόγητα,
Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη Σύνολο

κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον
Ιδίων

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011 26.888 19.777 80.356 46.164 173.186
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 2.646 2.646
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 0
Μερίσματα 0
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2011 26.888 19.777 80.356 48.810 175.832

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Ο Όμιλος

Δικαιώματα Σύνολο

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας μειοψηφίας
ιδίων

κεφαλαίων
Τακτικό,

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

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2010 26.888 19.777 76.244 47.504 170.414 230 170.644
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (3) 2.056 2.053 38 2.090
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 4.343 (4.343) 0 0
Μερίσματα μητρικής 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία 0 (9) (9)
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2010 26.888 19.777 80.585 45.216 172.467 259 172.725

Η Εταιρεία
Τακτικό,

αφορολόγητα,
Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη Σύνολο

κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον
Ιδίων

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2010 26.888 19.777 76.013 56.720 179.399
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 3.512 3.512
Μεταβολές αποθεματικών από διανομή 4.343 (4.343) 0
Μερίσματα 0
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2010 26.888 19.777 80.356 55.889 182.911

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΙ 2010
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30-Ιουν 30-Ιουν 30-Ιουν 30-Ιουν
2011 2010 2011 2010

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου προ φόρων (2.678) 4.589 4.049 5.809
Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 6.151 6.285 5.374 5.664
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 0 0 0
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 775 (173) 759 (204)
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0 0 0
Λοιπές προβλέψεις 1.500 0 0 0
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων 1 75 1 75
Απομείωση κυκλοφορούντων στοιχείων

ενεργητικού 0 0 0 0
Έσοδα από συμμετοχές (50) (76) (28) (44)
(Κέρδη)/ζημιές από συγγενείς εταιρείες του ομίλου 3 30 0 0
Τόκοι και συναφή έσοδα (3.005) (1.213) (2.993) (1.174)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 5.735 6.027 5.609 5.763
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών

εξωτερικού 3 (3) 0 0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης 8.435 15.541 12.771 15.889

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα (242) 448 (329) 383
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (2.540) (9.364) (9.626) (10.999)
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 474 (3.599) 968 3.006
Τόκοι πληρωθέντες (5.310) (4.373) (5.185) (4.109)
Φόροι πληρωθέντες (2.339) (3.237) (1.536) (2.368)

Ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες (1.522) (4.584) (2.937) 1.802
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων
στοιχείων (716) (6.071) (552) (4.304)

Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 17 0 15 0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 385 518 373 478
Μερίσματα εισπραχθέντα από θυγατρικές 0 0 311 0
Μερίσματα εισπραχθέντα από λοιπές επιχειρήσεις 0 76 0 0
Πληρωθείσες εγγυήσεις 0 0 0 0
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 0 0 0 0
Αγορά μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων

επενδύσεων 0 0 0 0
Πωλήσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων
επενδύσεων 0 0 0 0
Ταμειακές εισροές/ (εκροές) για επενδυτικές
δραστηριότητες (314) (5.477) 147 (3.826)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες:

Έκδοση Μετοχών 0 0 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους 0 0 0 0
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (5.382) 9.675 (5.382) 9.675
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων 0 2.287 0 2.334
Πληρωμή χρηματοοικονομικών μισθώσεων (839) (1.183) (545) (930)
Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία 0 0 0 0

Ταμειακές εισροές/ ( εκροές) για
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (6.221) 10.779 (5.926) 11.080
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (8.058) 718 (8.716) 9.056
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 18.747 28.980 16.814 16.737
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 10.689 29.698 8.097 25.794

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Η Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό
τίτλο ‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.’ (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές
της (εφεξής ο ‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την
οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων.  Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα
τους στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και απασχολούν 2.487 και 2.942
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 Δραστηριότητα

%
συμμετοχής

ομίλου
2011

%
συμμετοχής

ομίλου
2010

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

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

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

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

HOSPITAL
AFFILIATES
INTERNATIONAL

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

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

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

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

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

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ Μαιευτική και γυναικολογική κλινική 100,00% 100,00%

INTEROPTICS A.E. ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής
πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής 27,33% 27,33%
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3α. 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
30 Ιουνίου 2011 (οι «ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Δ.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 Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που
έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε..

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) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικό Αθηνών
Ε.Α.Ε ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η

Ιουνίου 2011, στις 30 Αυγούστου 2011.

3β. 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 31.12.2010.

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με
αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης περιόδου χωρίς καμία επίδραση στα ίδια
κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας, της προηγούμενης χρήσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων:
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν ήδη
εκδώσει μία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών ή έχουν τροποποιήσει
υφιστάμενα πρότυπα,  η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2010 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:

ΔΠΧΑ 9  Χρηματοοικονομικά μέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2013)
Σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 9,  το οποίο προορίζεται για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39,  όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν,
στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο
κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των
συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.
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Το ΔΠΧΑ 9  απαγορεύει επαναταξινοµήσεις,  εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση
η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύµφωνα µε τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να
επιµετρώνται σε εύλογη αξία.  Εντούτοις,  η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα
λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές
εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς  εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός
ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται
στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε
κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά
παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της
εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2012)
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12  παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με την μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα
με το ΔΛΠ 40  «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12,  η επιμέτρηση της
αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο:  μέσω της χρήσης του ή μέσω της πώλησης.  Λόγω της
δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το
επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή
εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω της
πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί
μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονομικά
οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της χρήσης του και όχι μέσω της
πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή
η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης Ο Όμιλος βρίσκεται στην
διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (ισχύει από 1 Ιουλίου
2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο
µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Ο Όμιλος βρίσκεται
στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των
παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών,
στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών,  καθώς
και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών.  Ο Όμιλος
βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.
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ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 13  παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση
τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα.  Το ΔΠΧΑ 13  παρέχει ακριβή ορισμό της
εύλογης αξίας,  καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι
μόνο τα χρηματοοικονομικά.  Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω
προτύπου.

ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 10  αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την
ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 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 (η δυνατότητα
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι
μεταβλητές αποδόσεις (θετικές,  αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος.  Τα
νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και
δικαιώματα άσκησης βέτο (protective  rights),  καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω
προτύπου.

ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 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. Ο Όμιλος βρίσκεται στην
διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΠΧΑ 12,  Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 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
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Ο Όμιλος βρίσκεται
στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.
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ΔΛΠ 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10  και σε συνδυασμό,  τα δύο
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’.
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 27  όρους του ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ΔΛΠ 31
‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος
βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες – τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ΔΛΠ
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
ΔΠΧΑ 11. Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.

ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» -
τροποποιημένο- (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν
για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα
περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια
συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται
στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Ο Όμιλος  εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν
επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών-τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ΔΠΧΑ 2  και το
λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και
διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της
οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει
καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών.  Ο
Όμιλος  εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα
σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια
του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών
δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε
άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου
µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των
υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο
και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ
24 από την 1η Ιανουαρίου 2011.
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ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση –τροποποίηση (ισχύει από 1 Φεβρουαρίου,
2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα
δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή
δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών
τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος
αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα,
δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Ο Όμιλος
εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Διερμηνεία 19, Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους
(Ισχύει από 1 Ιουλίου 2010)
Η Διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει,
µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν
επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

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

ΔΠΧA 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών μεταξύ εταιρειών ιδίου ομίλου και οι οποίες τακτοποιούνται ταμειακά ενώ
ανακαλεί τις διερμηνείες 8 και 11. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν
τις οικονομικές του καταστάσεις.

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

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

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με
τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 8 από την 1η

Ιουλίου 2010.

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την
έκδοση συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη
κυκλοφορούν στοιχείο.  Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις
οικονομικές του καταστάσεις.
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ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών».
Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό
στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 7 από την 1η Ιουλίου 2010.

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και
κτιρίων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο
ΔΛΠ 17 από την 1η Ιουλίου 2010.

ΔΛΠ 18 «Έσοδα».
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η
οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι
αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία
πρέπει να επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας
λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5  του ΔΠΧΑ 8  (δηλαδή πριν από τη
συγκέντρωση/άθροιση των τομέων). Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 36 από την 1η

Ιουλίου 2010.

ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία».
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο)
όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία
συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται
ευρέως από τις οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.  Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν
επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

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

Διερμηνεία 14 «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους»- τροποποίηση (ισχύει από
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή
των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία
τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως
περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
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ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» -
τροποποιημένο – Περιορισμένες εξαιρέσεις από την συγκριτική πληροφόρηση για τις
Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7: (ισχύει από 1 Ιουλίου, 2010)
Η τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά
από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Ο Όμιλος
εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εκδόθηκαν επίσης τον
Μαίο του 2010. Οι ημερομηνίες εφαρμογής των εν λόγω βελτιώσεων ποικίλουν ανά πρότυπο,
αλλά για τα περισσότερα η ημερομηνία εφαρμογής είναι η 1 Ιανουαρίου 2011.

ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» -
τροποποιημένο:
Οι τροποποιήσεις αφορούν : (α) πρόσθετες γνωστοποιήσεις αν μία οικονομική οντότητα αλλάξει
τις λογιστικές της πολιτικές ή την εφαρμογή των απαλλαγών του ΔΠΧΑ 1  αφού έχει ήδη
δημοσιεύσει ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, (β) απαλλαγές όταν
η βάση αναπροσαρμογής χρησιμοποιείται ως «τεκμαιρόμενο κόστος» και (γ) απαλλαγές  για τις
οικονομικές οντότητες που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση να χρησιμοποιήσουν ως «τεκμαιρόμενο
κόστος» για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τις λογιστικές αξίες
σύμφωνα με τις προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 3, «Συνενώσεις επιχειρήσεων» - τροποποιημένο:
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου
τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που
προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3  (2008),  (β)  την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας
συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες
μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια
αντικαταστάθηκαν. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις
οικονομικές του καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - τροποποιημένο:
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των
χρηματοοικονομικών μέσων. Ό Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 από την 1η

Ιανουαρίου 2011.

ΔΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - τροποποιημένο:
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την
ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. Ό Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ
1 από την 1η Ιανουαρίου 2011.

ΔΛΠ 27, «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» - τροποποιημένο:
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που
απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. Ό
Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 από την 1η Ιανουαρίου 2011.

ΔΛΠ 34, «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική αναφορά » - τροποποιημένο:
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να
εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των
μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη
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επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Ό Όμιλος
εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 34 από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Διερμηνεία 13 «Προγράμματα πιστότητας πελατών» - τροποποιημένο:
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης
της επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. Ο Όμιλος εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.

Τον Οκτώβριο του 2010, εκδόθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις , οι οποίες θα εφαρμόζονται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011.

ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - τροποποιημένο: Γνωστοποιήσεις ως
μέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός Ισολογισμού.

ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων» - τροποποιημένο: Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις
γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν
αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει
συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων
γνωστοποιήσεων.

Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

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

α) Κίνδυνος της αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των
οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους
προκύπτει από την ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης
έκθεση. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους
που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

(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.
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(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου

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

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

Λεπτομερής αναφορά για  δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στην
Σημείωση 23.

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.

Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες
παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων
σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση.

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 2010 30/6/2011 2010

Χρηματικά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα 10.689 18.747 8.097 16.814

Εμπορικές
απαιτήσεις 162.704 163.417 161.181 160.983
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις 18.609 15.167 36.924 27.639
ΣΥΝΟΛΟ 192.002 197.331 206.202 205.436

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων
θεωρείται περιορισμένος. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες,  ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου
αριθμού των πελατών (βλέπε σημείωση 17).
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Επίσης, ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής,
με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης (βλέπε σημείωση 23).

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

Όμιλος κατά την 31.12.2010
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 173.460 4.357 -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 103.573 113 -
Σύνολο 277.033 4.470 -

Όμιλος κατά την 30.6.2011
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 168.106 3.490 -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 105.661 - -
Σύνολο 273.767 3.490 -

Εταιρεία κατά την 31.12.2010
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 170.621 2.758 -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 108.086 113 -
Σύνολο 278.707 2.871 -

Εταιρεία κατά την 30.6.2011
Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός 165.257 2.196 -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 109.167 - -
Σύνολο 274.424 2.196 -

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 19.

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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 2010 30/6/2011 2010

Συνολικός Δανεισμός 171.596 177.817 167.453 173.379
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 10.689 18.747 8.097 16.814
Καθαρό χρέος 160.907 159.070 159.356 156.565
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 150.799 157.068 175.832 173.186
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου 311.706 316.138 335.188 329.751
Συντελεστής μόχλευσης 51,62% 50,32% 47,54% 47,48%

Ο συντελεστής μόχλευσης, την περίοδο 1/1-30/6/2011 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη μεταβολή σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση 2010 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας.

ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

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

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

Από την 1 Ιανουαρίου 2009 ο Όμιλος εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη
γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
ιεράρχησης τριών επιπέδων:

• Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 1)

• Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή
υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 2).

• Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες
συναλλαγές σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 3).

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 30 Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010:

Όμιλος 2010
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία
Ενεργητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 1.596 1.596
Στοιχεία Παθητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 9.585 9.585
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Όμιλος 30.6.2011
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία
Ενεργητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 1.172 1.172
Στοιχεία Παθητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 6.965 6.965

Εταιρεία 2010
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία
Ενεργητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 1.596 1.596
Στοιχεία Παθητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 9.585 9.585

Εταιρεία 30.6.2011
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία
Ενεργητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 1.172 1.172
Στοιχεία Παθητικού
(Συμβόλαια
ανταλλαγής
επιτοκίου) 6.965 6.965

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 19).

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

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

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία

30/6/2011 2010 30/6/2011 2010 30/6/2011 2010 30/6/2011 2010

Λοιπές
μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις 271 412 271 412 267 408 267 408
Εμπορικές
απαιτήσεις 162.704 163.417 162.704 163.417 161.181 160.983 161.181 160.983
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις 18.609 15.167 18.609 15.167 36.924 27.639 36.924 27.639
Παράγωγα
χρηματοοικονομικά
προϊόντα 1.172 1.596 1.172 1.596 1.172 1.596 1.172 1.596
Χρηματικά
διαθέσιμα 10.689 18.747 10.689 18.747 8.097 16.814 8.097 16.814
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα
δάνεια 3.490 4.357 3.490 4.357 2.196 2.758 2.196 2.758
Λοιπές
μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις - 113 - 113 - 113 - 113
Εμπορικές
υποχρεώσεις 81.564 83.214 81.564 83.214 89.547 90.044 89.547 90.044
Βραχυπρόθεσμα
δάνεια 168.106 173.460 168.106 173.460 165.257 170.621 165.257 170.621
Παράγωγα
χρηματοοικονομικά
προϊόντα 6.965 9.585 6.965 9.585 6.965 9.585 6.965 9.585
Δεδουλευμένες και
λοιπές
βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις 24.097 20.359 24.097 20.359 19.620 18.042 19.620 18.042

5. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Μισθοί, ημερομίσθια 34.061 38.256 30.204 35.194
Εργοδοτικές εισφορές 8.382 9.057 7.303 8.224
Αποζημίωση προσωπικού
(συνταξιοδότηση κ.λ.π.) 1.074 1.142 1.046 1.103
Λοιπές αμοιβές, αμοιβές Δ.Σ 1.975 1.623 1.416 1.520
Σύνολο Μισθοδοσίας 45.492 50.078 39.969 46.041
Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος

παραγωγής (37.006) (39.573) (33.108) (36.628)

Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης (Σημείωση 7) 8.486 10.505 6.861 9.413
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6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Μισθοδοσία (Σημείωση 5) 8.486 10.505 6.861 9.413
Αμοιβές τρίτων 1.998 876 1.604 563
Αποσβέσεις (Σημείωση 6) 507 363 332 291
Λοιπές παροχές τρίτων 1.226 1.740 1.107 1.597
Λοιπά έξοδα 2.865 2.470 2.448 2.148

Σύνολο 15.082 15.954 12.352 14.012

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):

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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Έσοδα από ενοίκια/λοιπές υπηρεσίες 954 897 1.000 1.417
Επιχορηγήσεις, επιστροφές ειδικών φόρων 474 89 235 89
Λοιπά έσοδα 719 297 711 229
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων (1) (75) (1) (75)
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων - 768 - 768
Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις 3 17 1 15

Σύνολο 2.149 1.993 1.946 2.443
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 12) 6.052 6.200 5.317 5.608
Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 13) 99 85 57 57

6.151 6.285 5.374 5.665
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο

κόστος παραγωγής (5.644) (5.922) (5.042) (5.374)

Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης (Σημείωση 7) 507 363 332 291
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9. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):

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

Ο Όμιλος
30/6/2011 30/6/2010

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 0 (1.889)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα (3.012) (836)
Χρηματοοικονομικά έξοδα από παράγωγα (1.879) (1.471)
Προμήθειες Factoring (318) (26)
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing) (101) (152)
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία (424) (1.654)
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 0 0
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (5.734) (6.028)
Αναλογία κερδών /(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες

αποτιμώμενες στην καθαρή θέση (3) (30)
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες 50 76
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα 46 137
Έσοδα από παράγωγα 338 381
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία 2.620 695
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 0 0
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3.051 1.259

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (2.683) (4.769)

Η Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 0 (1.889)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα (2.929) (616)
Χρηματοοικονομικά έξοδα από παράγωγα (1.879) (1.471)
Προμήθειες Factoring (318) (26)
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing) (58) (107)

Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία (424) (1.654)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (5.608) (5.763)
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα 35 98
Έσοδα από παράγωγα 338 381
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία 2.620 695
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες 28 44
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3.021 1.218
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (2.587) (4.545)

10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
εταιρείες για την χρήση 2011 είναι 20% (24% την 31η Δεκεμβρίου 2010).

Οι φόροι εισοδήματος για τις ενδιάμεσες περιόδους υπολογίζονται με τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή.

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:
Φόρος εισοδήματος περιόδου (και μη
ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι) 473 1.608 285 1.074
Φόροι προηγούμενων χρήσεων - 200 - 200
Έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης - 1.122 - 700
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 3.121 (435) 1.118 323
Συνολική πρόβλεψη για φόρους
εισοδήματος αποτελεσμάτων 3.594 2.495 1.403 2.297

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 €860
χιλ.των οποίων €800  χιλ.  αφορούν την Μητρική Εταιρεία.  Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί
φορολογικά μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 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 :

Ονομασία εταιρείας Χώρα έδρας Δραστηριότητα
%

συμμετοχής
ομίλου

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού
Υλικού 100,00% 2009-2010

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο 51,00% 2007-2010
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό Κέντρο 50,50% 2007-2010
ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων 33,00% 2010

HOSPITAL  AFFILIATES
INTERNATIONAL ΕΛΛΑΔΑ Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 68,89% 2007-2010

MEDSANA BMC ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρο 100,00% 1997-2010
BIOAXIS SRL (πρώην
MEDSANA SRL) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρο 78,90% 1997-2010

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων 100,00% 2010

ORTELIA HOLDINGS ΚΥΠΡΟΣ Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων 99,99% 1998-2010

MEDICAFE AE ΕΛΛΑΔΑ Καφεζαχαροπλαστείο-κυλικείο 55% 2007-2010

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α
Ε

ΕΛΛΑΔΑ Μαιευτική και γυναικολογική κλινική 100,00% 2009-2010

INTEROPTICS AE ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής
πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής 27,33% 2010
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και
υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2010 (13.491) (12.124)
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως 1.761 472
Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2010 (11.730) (11.652)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2011 (11.730) (11.652)
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως (3.121) (1.118)
Υπόλοιπο, 30η Ιουνίου 2011 (14.850) (12.770)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Παθητικού:

30η

Ιουνίου
2011

31η

Δεκεμβρίου
2010

30η

Ιουνίου
2011

31η

Δεκεμβρίου
2010

- Ενσώματες ακινητοποιήσεις (19.712) (19.361) (17.618) (17.298)
-Λογιστικός χειρισμός leasing (1.473) (1.543) (1.397) (1.495)
- Λοιπά 1.126 1.558 1.127 1.558

(20.059) (19.346) (17.888) (17.235)
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ενεργητικού:
- Απαιτήσεις 1.272 1.272 1.273 1.273
- Φορολογικές ζημιές 21 2.537 - 571
- Διαγραφές εξόδων πολυετούς
απόσβεσης 344 391 330 376
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης 3.617 3.462 3.561 3.409
- Λοιπά (46) (46) (46) (46)

5.209 7.616 5.118 5.583
Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος παθητικού (14.850) (11.730) (12.770) (11.652)
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Η απόδοση των αναβαλλόμενων φόρων σε χρεώσεις/(πιστώσεις) των αποτελεσμάτων έχει ως
εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30η

Ιουνίου
2011

31η

Δεκεμβρίου
2010

30η

Ιουνίου
2011

31η

Δεκεμβρίου
2010

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Παθητικού:
- Ενσώματες ακινητοποιήσεις (351) (870) (319) (831)
-Λογιστικός χειρισμός leasing 69 39 98 83
- Λοιπά (431) (257) (431) (257)

(713) (1.088) (652) (1.005)
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ενεργητικού:
- Απαιτήσεις - 631 - 631
- Φορολογικές ζημιές (2.516) 1.918 (571) 571
- Διαγραφές εξόδων πολυετούς
απόσβεσης (47) (154) (46) (165)
- Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης 155 454 152 440
- Λοιπά - - - -

(2.408) 2.849 (465) 1.477
(Χρέωση)/ πίστωση αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος (3.121) 1.761 (1.118) 472

Ο Όμιλος σχημάτισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για σωρευμένες ζημιές εταιρειών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ύψους € 21 χιλ..

11. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ:

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 30η Ιουνίου 2011 και 2010 έχει ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30η

Ιουνίου
2011

30η

Ιουνίου
2010

30η

Ιουνίου
2011

30η

Ιουνίου
2010

Καθαρό κέρδος /(ζημιά) αποδιδόμενο στους
ιδιοκτήτες της μητρικής (6.308) 2.056 2.646 3.512
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 (0,07) 0,02 0,03 0,04

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 1/1-30/6/2011 και 1/1-30/6/2010, για τους σκοπούς της εγκυκλίου
34/ 24.01.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν ως κάτωθι:
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30η

Ιουνίου
2011

30η

Ιουνίου
2010

30η

Ιουνίου
2011

30η

Ιουνίου
2010

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και
επενδυτικών αποτελεσμάτων 5 9.433 6.637 10.430
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων 6.157 15.718 12.012 16.094

12. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Κίνηση Έτους 2010 – Όμιλος
Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Κατασκευές
/ Αγορές σε

Εξέλιξη

Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση
Υπόλοιπο την 01/01 67.837 181.701 76.656 2.781 32.252 12.190 373.417
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 (13) (23) (3) (2) (1) (41)
Προσθήκες 0 627 3.963 6 751 2.469 7.815
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 (288) (707) (1) (552) 0 (1.548)
Αναπροσαρμογές 0 (813) (2.264) (21) (582) (416) (4.095)
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 6.947 20 0 0 (6.967) 0
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 0 (40) 20 (4) (26) (50)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 67.837 188.160 77.606 2.782 31.863 7.250 375.498

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (20.205) (43.052) (2.051) (24.021) 0 (89.330)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 1 13 1 1 0 16
Προσθήκες 0 (3.785) (6.445) (217) (1.790) 0 (12.237)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 288 750 107 603 0 1.748
Αναπροσαρμογές 0 14 136 1 65 0 216
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 5 1 (5) 22 0 23
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.477) (5.545) (113) (1.100) 0 (10.234)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (23.682) (48.598) (2.163) (25.121) 0 (99.564)
Αναπόσβεστη Αξία
Τέλους χρήσεως 67.837 164.479 29.008 619 6.743 7.250 275.934
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Κίνηση α’ εξαμήνου 2011 – Όμιλος
Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Κατασκευές /
Αγορές σε
Εξέλιξη

Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση 67.837 188.160 77.606 2.782 31.863 7.250 375.498
Υπόλοιπο την 01/01
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 164 237 1 249 9 660
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 (23) (5) (1) 0 (29)
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 0 2 0 3 (5) 0
Μεταφορές αναταξινομήσεις 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 67.837 188.324 77.823 2.778 32.114 7.254 376.130

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (23.682) (48.598) (2.163) (25.121) 0 (99.564)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 (1.959) (3.254) (94) (745) 0 (6.052)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 6 5 1 0 12
Μεταφορές
Αναταξινομήσεις 0 0 (5) 5 0 0 0
Σύνολο περιόδου 0 (1.959) (3.253) (84) (744) 0 (6.040)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0 (25.641) (51.851) (2.247) (25.865) 0 (105.604)
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
περιόδου 67.837 162.683 25.971 531 6.250 7.254 270.526

Κίνηση Έτους 2010 – Εταιρεία
Γήπεδα /
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα Λοιπός

Εξοπλισμός

Κατασκευές
/ Αγορές σε

Εξέλιξη
Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση
Υπόλοιπο την 01/01 51.308 179.765 68.646 2.323 30.142 5.743 337.926
Προσθήκες 0 421 3.029 5 459 1.721 5.634
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 (288) (669) (1) (527) 0 (1.484)
Αναπροσαρμογές 0 (452) (1.792) (21) (374) (416) (3.055)
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 4.182 0 0 0 (4.182) 0
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 0 (21) 0 (4) 0 (24)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 51.308 183.627 69.194 2.306 29.696 2.866 338.997

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (19.953) (40.606) (1.808) (23.428) 0 (85.796)
Προσθήκες 0 (3.578) (5.598) (121) (1.573) 0 (10.870)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 288 712 107 578 0 1.685
Αναπροσαρμογές 0 14 136 1 61 0 213
Μεταφορές &
αναταξινόμηση 0 4 1 (5) 22 0 23
Σύνολο Χρήσεως 0 (3.271) (4.749) (18) (912) 0 (8.949)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 0 (23.224) (45.355) (1.826) (24.340) 0 (94.745)
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως 51.308 160.403 23.838 480 5.356 2.866 244.252
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Κίνηση α’ εξαμήνου 2011 – Εταιρεία

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια
Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Κατασκευές
/ Αγορές

σε Εξέλιξη
Σύνολο

Κόστος ή Εκτίμηση 51.308 183.627 69.194 2.306 29.696 2.866 338.997
Υπόλοιπο την 01/01
Προσθήκες 0 160 142 1 210 0 513
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 (19) 0 (1) 0 (20)
Μεταφορές
Αναταξινομήσεις 0 0 0 0 0 0 0
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 51.308 183.787 69.316 2.307 29.905 2.866 339.490

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01 0 (23.224) (45.355) (1.826) (24.340) 0 (94.745)
Προσθήκες 0 (1.828) (2.814) (38) (636) 0 (5.317)
Πωλήσεις-Διαγραφές 0 0 2 0 1 0 3
Μεταφορές
Αναταξινομήσεις 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο περιόδου 0 (1.828) (2.812) (38) (635) 0 (5.314)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0 (25.052) (48.167) (1.864) (24.975) 0 (100.059)
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
περιόδου 51.308 158.735 21.149 443 4.930 2.866 239.431

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

13. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο Όμιλος

Υπεραξία
Δικαιώματα

Άδειες
Λοιπά

(Λογισμικά) Σύνολο
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2010 1.979 66 1.117 3.161
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 (1) (1)
Προσθήκες 0 0 318 318
Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 (78) (78)
Αναπροσαρμογές 0 0 (40) (40)
Μεταφορές 0 0 26 26
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 1.979 66 1.341 3.386
Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2010 0 0 (819) (819)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 1 1
Προσθήκες 0 0 (172) (172)
Αναπροσαρμογές 0 0 5 5
Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 52 52
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 0 0 (933) (933)
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2010 1.979 66 408 2.453
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Υπεραξία
Δικαιώματα

Άδειες
Λοιπά

(Λογισμικά) Σύνολο
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2011 1.979 66 1.341 3.386
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 0 0
Προσθήκες 0 0 55 55
Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 (1) (1)
Μεταφορές 0 0 0 0
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2011 1.979 66 1.396 3.440

Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2011 0 0 (933) (933)
Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 0 0
Προσθήκες 0 0 (99) (99)
Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 1 1
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2011 0 0 (1.032) (1.032)
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2011 1.979 66 364 2.408

Εταιρεία

Δικαιώματα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισμικά) Σύνολο

Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2010 66 986 1.052
Προσθήκες 0 74 74
Αναπροσαρμογές 0 (12) (12)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 66 1.048 1.114

Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2010 0 (758) (758)
Προσθήκες 0 (105) (105)
Αναπροσαρμογές 0 5 5
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 0 (858) (858)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2010 66 190 256

Δικαιώματα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισμικά) Σύνολο

Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2011 66 1.048 1.114
Προσθήκες 0 40 40
Πωλήσεις  / Διαγραφές 0 0 0
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2011 66 1.088 1.154

Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2011 0 (858) (858)
Προσθήκες 0 (57) (57)
Πωλήσεις  / Διαγραφές 0 0 0
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2011 0 (915) (915)

Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2011 66 173 239
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14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 30η Ιουνίου 2011 αναλύονται ως εξής:

Ποσοστό συμμετοχής
Κόστος κτήσεως

την 30/6/2011
Κόστος κτήσεως

την 31/12/2010
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
Ortelia Holdings 99,99% 1.039 1.039
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% 5.925 5.925

42.597 42.597
Απομείωση  (1.805)  (1.805)
Λογιστική Αξία 40.792 40.792

Τα μερίσματα των θυγατρικών εταιρειών για την χρήση 2010, είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από μερίσματα

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 0
MEDSANA BUCH 312
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 44
ΣΥΝΟΛΟ 356

Τα μερίσματα των θυγατρικών εταιρειών για το α  ́εξάμηνο 2011, είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από μερίσματα

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 0
MEDSANA BUCH 0
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 28
ΣΥΝΟΛΟ 28

Δεν υπάρχουν μερίσματα από θυγατρικές που να εκποιήθηκαν εντός της χρήσεως 2010 καθώς και
στο α’ εξάμηνο της χρήσεως 2011.

15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ :

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

Η Εταιρεία
Ποσοστό

συμμετοχής
Κόστος κτήσεως

την 30/6/2011
Κόστος κτήσεως

την 31/12/2010
Medisoft Α.Ε. 45,00% 132 132
Interoptics Α.Ε. (Πρώην IN HEALTH Α.Ε.) 27,33% 205 205
Αγγειολογική Διερεύνηση Ε.Π.Ε. 20,00% 2 2
Ηρόδικος Ε.Π.Ε. 20,00% 19 19

358 358
Απομείωση  (358)  (358)
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.  Η
Διοίκηση για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2010,
προέβει σε μερική αντιστροφή της σχηματισμένης απομείωσης επί της αξίας κτήσεως της
συμμετοχής της, στην Interoptics Α.Ε. (πρώην IN HEALTH Α.Ε.), στις ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις της, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 § 66 και την περιέλαβε στις ενοποιημένες της
Οικονομικές Καταστάσεις με την Μέθοδο της Καθαρής Θέσης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28.

Ο Όμιλος
30/6/2011 31/12/2010

Αναλογία στα Ίδια Κεφάλαια κατά την έναρξη της χρήσεως 335 364
Αναλογία στα αποτελέσματα από συμμετοχή σε συγγενείς, Interoptics Α.Ε.,
Medicafe A.E. 47 47
Αναγνωρισμένα έσοδα από μερίσματα εταιρείας Medicafe A.E (Σημείωση 9) (50) (76)
Σύνολο 332 335

Το σύνολο των αναλογούντων ζημιών € 3 (€ 47 μείον € 50 ) έχει καταχωρηθεί διακεκριμένα στα
χρηματοοικονομικά έσοδα (βλέπε σημείωση 9).

Τα μερίσματα των συγγενών εταιρειών για την χρήση 2010 είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 76

Τα μερίσματα των συγγενών εταιρειών για α  ́εξάμηνο 2011 είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 50

Δεν υπάρχουν μερίσματα από συγγενείς εταιρείες που να εκποιήθηκαν εντός της χρήσεως 2010
καθώς και στο α’ εξάμηνο της χρήσεως 2011.

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Εμπορεύματα 64 19 0 0
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα 5.053 4.857 4.718 4.389
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 0 0 0 0

5.117 4.876 4.718 4.389

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη.
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17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Πελάτες 144.372 146.979 143.279 144.720
Μεταχρονολογημένες επιταγές & γραμμάτια
εισπρακτέα 22.978 21.433 22.853 21.263
Επισφαλείς απαιτήσεις 1.534 1.185 1.229 1.180
Μείον: προβλέψεις απομείωσης πελατών (5.867) (5.867) (5.867) (5.867)
Μείον: προβλέψεις απομείωσης λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων (313) (313) (313) (313)

162.704 163.417 161.181 160.983

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 θεωρείται
περιορισμένος. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από
πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.

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

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις
σε Ευρώ.

18. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1 1 0 0
Προκαταβολές σε τρίτους 457 735 379 691
Λοιποί χρεώστες 10.217 12.284 8.917 10.131
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 17 17 20.235 16.279
Έξοδα επομένων χρήσεων και λοιποί
μεταβατικοί λογαριασμοί 7.917 2.130 7.393 538

18.609 15.167 36.924 27.639

Στις απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες κατά την 30η Ιουνίου 2011, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από
παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόρους εισοδήματος € 5.195 για τον Όμιλο (€ 7.112 την 31η

Δεκεμβρίου 2010) και € 4.601 (€ 5.987 την 31η Δεκεμβρίου 2010) για την Εταιρεία.
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19. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Ενεργητικό Ενεργητικό
Εύλογη αξία Εύλογη αξία

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Παράγωγα επιτοκίου (συμβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων)
(ονομαστική αξία συμβολαίων 24.000.000
ευρώ)-(25.000.000 ευρώ την 31/12/2010) 1.172 1.596 1.172 1.596

1.172 1.596 1.172 1.596

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Παθητικό Παθητικό

Εύλογη αξία Εύλογη αξία
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Παράγωγα επιτοκίου (συμβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων)
(ονομαστική αξία συμβολαίων 173.000.000
ευρώ)-(175.000.000 ευρώ την 31/12/2010) 6.965 9.585 6.965 9.585

6.965 9.585 6.965 9.585

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

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα από πράξεις επί παραγώγων για το α’ εξάμηνο της χρήσεως 2011
αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 9.

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου

Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων κατά την 30η Ιουνίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 είχαν
ως κάτωθι:

Ανταλλαγή επιτοκίων
Αντισυμβαλλόμενη

Τράπεζα Λήξη Εισπράξεις (βάσει) Πληρωμές (βάσει)

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

20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Ταμείο 383 396 341 361
Καταθέσεις (όψεως και προθεσμίας) 10.306 18.351 7.756 16.453

10.689 18.747 8.097 16.814
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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 30η Ιουνίου 2011 στον Όμιλο ανέρχονταν στο ποσό € 555 (οι καταθέσεις όψεως
και προθεσμίας σε λοιπά νομίσματα την 31η Δεκεμβρίου 2010 στον Όμιλο ανέρχονταν στο ποσό € 788).
Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται με την
μέθοδο του δεδουλευμένου (βλέπε σημείωση 9).

21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2011 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 30η Ιουνίου 2011, οι μέτοχοι με ποσοστό
συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:

Αριθμός μετοχών
που κατέχει

Ποσοστό
συμμετοχής

30η Ιουνίου 2011

G. Apostolopoulos Holdings S.A. 27.833.843 32,09%
Asklepios International Gmbh 26.649.532 30,73%
Eurofinanciere D Invetsissement Monaco 2.585.057 2,98%
Credit Suisse-AG 6.205.897 7,16%
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής < 2% 23.461.651 27,04%

86.735.980 100,00%

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.

22. ΤΑΚΤΙΚΟ,  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:

Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω:

Ο Όμιλος
30/6/2011 31/12/2010

Τακτικό αποθεματικό 5.537 5.537
Αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεματικά 75.151 75.086
Λοιπά (47) (50)

80.641 80.572

Η Εταιρεία
30/6/2011 31/12/2010

Τακτικό αποθεματικό 5.026 5.026
Αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεματικά 74.891 74.891
Λοιπά 440 440

80.356 80.356
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Τακτικό Αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να
σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται
στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού
αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό
δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.

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

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

Το ειδικό αποθεματικό που περιλαμβάνεται στα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα
αποθεματικά, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 30 Ιουνίου 2011, 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 30 Ιουνίου 2011 σε 869 ευρώ για εταιρεία και 887 ευρώ
για όμιλο, θα αναγνωριστεί, όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή του.

23. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Μακροπρόθεσμα δάνεια 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 3.490 4.357 2.196 2.758

3.490 4.357 2.196 2.758
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 161.891 20.793 159.641 18.543
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους
επόμενους 12 μήνες - 146.656 - 146.656
Εκχώρηση απαιτήσεων (Factoring) 4.500 4.323 4.500 4.323
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.716 1.688 1.116 1.099

168.106 173.460 165.257 170.621
Σύνολο δανείων 171.596 177.817 167.453 173.379

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Λήξη Μακροπρόθεσμων δανείων 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Έως 1 έτος - 146.656 - 146.656
Μεταξύ 1 & 5 ετών - - - -
Πάνω από 5 έτη - - - -

- 146.656 - 146.656

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

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

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

Για τη χρήση 2010 δεν ικανοποιήθηκαν οι ανωτέρω δείκτες (α) και (β).

Κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσεως 2010,  εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1  «Παρουσίαση
Οικονομικών Καταστάσεων», ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησε στην ανακατάταξη δανείων,
ποσού €  146.656,  από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης “Μακροπρόθεσμα
δάνεια”  στη γραμμή “Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση”
(Βραχυπρόθεσμα δάνεια“ την 30 Ιουνίου 2011).  Το υπολοιπόμενο ποσό των εν λόγω δανείων
ανέρχεται σε € 143.694 κατά την ημερομηνία αυτή. Η ανακατάταξη αφορά δάνεια στις
συμβάσεις των οποίων υπάρχουν οικονομικές ρήτρες,  ορισμένες εκ των οποίων κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 δεν πληρούνται.

Η Διοίκηση σε συνεργασία με τις πιστώτριες Τράπεζες βρίσκεται σε διαδικασία
επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αυτών. Η καταβολή της δόσης ύψους 6 εκ ευρώ λήξεως
19/7/2011 παρατείνεται έως την 17/11/2011.

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 περιόδου σύμφωνα με την αρχή του
δεδουλευμένου (βλέπε σημείωση 9).
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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

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Μέχρι ένα έτος 1.874 1.876 1.205 1.205
Από 1 έως 5 έτη 3.627 4.565 2.267 2.869
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0
Σύνολο 5.501 6.441 3.472 4.074
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους στις χρηματοδοτικές μισθώσεις (295) (396) (159) (217)
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε
Χρηματοδοτικά Μισθώματα 5.206 6.045 3.312 3.857

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Μέχρι ένα έτος 1.716 1.688 1.116 1.099
Από 1 έως 5 έτη 3.490 4.357 2.196 2.758
Μετά τα 5 έτη 0 0 0 0

5.206 6.045 3.312 3.857

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

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

24. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου
2011 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν ως εξής:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 22 1
Προσθήκες - -
Αποσβέσεις (1) (1)
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010 22 -

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 22 -
Προσθήκες - -
Αποσβέσεις - -
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2011 22 -

25. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα
ασφαλιστικά ταμεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 καταχωρήθηκαν στα έξοδα
και ανήλθαν σε € 7.303 και  € 8.382 αντίστοιχα.
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(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
30η Ιουνίου 31η Δεκεμβρίου

2011 2010
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 17.047 14.848
Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία (287) (955)
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημ. 5) 1.046 3.154
Καθαρή υποχρέωση τέλους περιόδου/ χρήσης 17.806 17.047

Όμιλος
30η Ιουνίου 31η Δεκεμβρίου

2011 2010
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 17.309 15.040
Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία (299) (963)
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημ. 5) 1.074 3.232
Καθαρή υποχρέωση τέλους περιόδου/ χρήσης 18.084 17.309

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

Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 30η Ιουνίου 2011 και την
31η Δεκεμβρίου 2010 έχουν ως κάτωθι:
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30η

Ιουνίου
2011

31η

Δεκεμβρίου
2010

30η

Ιουνίου
2011

31η

Δεκεμβρίου
2010

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων 16.600 16.353
Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές
(ζημίες)/κέρδη 709 694

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 17.309 17.047
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης :
Κόστος υπηρεσίας 700 1.604 676 1.543
Χρηματοοικονομικό κόστος 386 763 382 758

Αναλογιστικές ζημίες (12) 96 (12) 96
Κόστος τερματισμού εργασίας 0 392 0 400

Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα 1.074 2.855 1.046 2.797
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών 0 377 0 357

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 1.074 3.232 1.046 3.154

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 17.309 15.040 17.047 14.848
Κόστος υπηρεσίας 700 1.604 676 1.543
Χρηματοοικονομικό κόστος 386 763 382 758
Πληρωθείσες παροχές (299) (963) (287) (955)
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών
και κόστος τερματισμού εργασίας 0 769 0 757

Αναλογιστικές ζημίες (12) 96 (12) 96
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους
περιόδου/ χρήσεως 18.084 17.309 17.806 17.047

Όμιλος
Βασικές υποθέσεις : 2011 2010
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5.25% 5.25%
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 4.2% 4.2%
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2.5% 2.5%

Εταιρεία
Βασικές υποθέσεις : 2011 2010
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5.01% 5.01%
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 4.2% 4.2%
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2.5% 2.5%

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.
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26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μέχρι ένα έτος - 120 - 120
Από 1 έως 5 έτη - - -
Μετά τα 5 έτη - - -
Σύνολο - 120 - 120
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους - (7) - (7)
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων - 113 - 113

27. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Προμηθευτές 67.926 73.069 81.096 83.288
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες και
γραμμάτια πληρωτέα 13.638 10.145 8.451 6.756

81.564 83.214 89.547 90.044

28. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Προκαταβολές πελατών 0 0 0 0
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 34 34 34 34
Πιστωτές διάφοροι 11.366 9.590 9.252 8.636
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 3.032 4.825 2.577 4.153
Δεδουλευμένα έξοδα 7.517 5.068 7.323 4.589
Μερίσματα πληρωτέα 20 20 20 20
Λοιπές προβλέψεις 1.710 210 0 0
Λοιπά 417 612 414 610

24.097 20.359 19.620 18.042
Στις λοιπές προβλέψεις € 1.710 περιλαμβάνεται ποσό €1.500 που αφορά αποζημειώσεις για
εργαζομένους στη θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε..

29. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΟΜΕΩΝ:

Ο Όμιλος από την χρήση 2009 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
δραστηριότητας »  με το Δ.Π.Χ.Α.  8  «Λειτουργικοί τομείς».  Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.  8  ο
προσδιορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση», ενώ το
πρότυπο απαιτεί να γνωστοποιείται η πληροφόρηση που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές
και διοικητικές δομές του Ομίλου, αναφορικά με τους λειτουργικούς τομείς.
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Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα
και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ενώ οι
διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.

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

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους 1/1-
30/6/2011 και 1/1-30/6/2010 έχουν ως κάτωθι:

Α΄εξάμηνο 2010
Παροχή

υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού

εξοπλισμού
και

υγειονομικού
υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους 130.627 2.723 816 0 - 134.166
Διατομεακές 157 0 13.953 0 (14.109) 0
Σύνολο 130.784 2.723 14.769 0 (14.109) 134.166

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων 13.137 268 2.327 (14) - 15.718
Χρηματοοικονομικά
έσοδα 1.219 20 94 - (75) 1.258
Χρηματοοικονομικά
έξοδα (5.804) (19) (204) - - (6.027)
Κέρδη προ φόρων 2.512 85 2.081 (14) (75) 4.589
Φορολογία (1.575) (12) (908) - - (2.495)
Κέρδη μετά φόρων 936 73 1.174 (14) (75) 2.094
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Α΄εξάμηνο 2011

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού

εξοπλισμού
και

υγειονομικού
υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις
Σε τρίτους 101.609 2.395 425 0 - 104.429
Διατομεακές 291 0 6.389 0 (6.680) 0
Σύνολο 101.900 2.395 6.814 0 (6.680) 104.429

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων 5.880 77 205 (5) - 6.157
Χρηματοοικονομικά
έσοδα 3.022 10 50 - (31) 3.051
Χρηματοοικονομικά
έξοδα (5.644) (20) (70) - - (5.734)

Κέρδη προ φόρων (2.470) (130) (42) (5) (31) (2.678)

Φορολογία (3.446) 16 (158) (6) - (3.594)

Κέρδη μετά φόρων (5.917) (113) (200) (11) (31) (6.272)

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για την
περίοδο 1/1-30/6/2011 και τη χρήση 2010 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
30 Ιουνίου 2011 507.300 2.317 44.778 20.969 (98.326) 477.038
31 Δεκεμβρίου
2010 514.829 2.760 46.183 20.974 (94.195) 490.551
Υποχρεώσεις την
30 Ιουνίου 2011 329.663 700 33.191 6.517 (43.832) 326.239
31 Δεκεμβρίου
2010 335.423 1.031 34.396 6.512 (43.879) 333.483
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30. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

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

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

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

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

Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου
έχουν ως εξής:

Χρήση 2010

Θυγατρικές
Εταιρεία
Απαιτήσεις

31η Δεκεμβρίου
2010

Υποχρεώσεις
31η Δεκεμβρίου

2010

Έσοδα
30η Ιουνίου

2010

Αγορές
30η Ιουνίου

2010
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0 0 0 0
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 0 39.066 632 13.953
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 31 0 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0 3 60 157
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 0 0 0 0
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) 0 0 0 0
ORTELIA 1.721 0 0 0
EUROSITE 3.640 0 0 0
ΓΑΙΑ 10.498 0 2 0
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 355 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 16.214 39.100 694 14.110

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite  A.E.  και ΓΑΙΑ Α.Ε.  και
συγκεκριμένα απαιτήσεις ύψους ευρώ 1.548 και ευρώ 10.291 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 καθώς και η
απαίτηση από την θυγατρική Ortelia αφορούν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις.
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα

31η Δεκεμβρίου 2010
Έσοδα από μερίσματα

30η Ιουνίου 2010
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - -
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 312 -
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 44
ΣΥΝΟΛΟ 312 44

Συγγενείς- Λοιπές Όμιλος Εταιρεία
Απαιτήσεις

31η

Δεκεμβρίου
2010

Υποχρεώσεις
31η

Δεκεμβρίου
2010

Έσοδα
30η

Ιουνίου
2010

Αγορές
30η

Ιουνίου
2010

Απαιτήσεις
31η

Δεκεμβρίου
2010

Υποχρεώσεις
31η

Δεκεμβρίου
2010

Έσοδα
30η

Ιουνίου
2010

Αγορές
30η

Ιουνίου
2010

G. APOSTOLOPOULOS
HOL. 1 0 0 0 0 0 0 0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε. 4 0 0 0 3 0 0 0
LAVIE ASSURANCE 2.152 24 890 27 2.152 24 890 27
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 0 27 0 0 0 27 0 0
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ 4 138 0 172 3 50 0 129
ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΕΠΕ 34 0 0 0 34 0 0 0
QUS 0 0 0 0 0 0 0 0
TRADOR A.E. 26 0 0 0 26 0 0 0
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 0 7 0 0 0 7 0 0
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ 18 0 0 0 18 0 0 0
ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓ
ΡΑΦΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDISOFT 190 0 0 0 190 0 0 0
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 22 0 47 0 22 0 47 0
DOMINION -
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 24 0 24 0 23 0 23
INTEROPTIKS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 2.451 220 937 223 2.448 131 937 179

58



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Όμιλος Εταιρεία

Απαιτήσεις από
μερίσματα

31η Δεκεμβρίου 2010

Έσοδα από
μερίσματα

30η Ιουνίου 2010

Απαιτήσεις από
μερίσματα

31η Δεκεμβρίου 2010

Έσοδα από
μερίσματα

30η Ιουνίου 2010
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. - 76 - -

Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης την
30η Ιουνίου 2010 3.490 3.207

Όμιλος Εταιρεία
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
την 31η Δεκεμβρίου 2010 1 -
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης την 31η Δεκεμβρίου 2010 1.372 1.366

Χρήση 2011

Θυγατρικές
Εταιρεία
Απαιτήσεις

30η Ιουνίου
2011

Υποχρεώσεις
30η Ιουνίου

2011

Έσοδα
30η Ιουνίου

2011

Αγορές
30η Ιουνίου

2011
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0 0 0 0
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 703 38.123 169 6.389
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 31 0 0
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 63 177 63 194
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 0 0 0 0
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) 0 0 0 0
ORTELIA 1.725 0 0 0
EUROSITE 3.641 0 0 0
ΓΑΙΑ 14.731 179 0 146
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 356 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 21.219 38.510 232 6.729

Αναλυτικότερα για τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

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.  Οι αγορές από τη ΓΑΙΑ αφορούν σε
αγορές πάγιου εξοπλισμού.

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite  A.E.  και ΓΑΙΑ Α.Ε.  και
συγκεκριμένα απαιτήσεις ύψους ευρώ 1.548 και ευρώ 14.524 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 καθώς και η
απαίτηση από την θυγατρική Ortelia  αφορούν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις.  Επίσης,  η
μητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. για το σύνολο του
δανεισμού της (συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους 1.623 €.
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα

30η Ιουνίου 2011
Έσοδα από μερίσματα

30η Ιουνίου 2011
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - -
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 28 28
ΣΥΝΟΛΟ 28 28

Συγγενείς- Λοιπές Όμιλος Εταιρεία
Απαιτήσεις

30η

Ιουνίου
2011

Υποχρεώσεις
30η

Ιουνίου
2011

Έσοδα
30η

Ιουνίου
2011

Αγορές
30η

Ιουνίου
2011

Απαιτήσεις
30η

Ιουνίου
2011

Υποχρεώσεις
30η

Ιουνίου
2011

Έσοδα
30η

Ιουνίου
2011

Αγορές
30η

Ιουνίου
2011

G. APOSTOLOPOULOS
HOL. 1 250 0 0 0 250 0 0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε. 4 0 0 0 3 0 0 0
LAVIE ASSURANCE 2.023 64 762 40 2.023 64 762 40
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 0 27 0 0 0 27 0 0
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ 4 140 0 165 3 8 0 123

ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΕΠΕ 34 0 0 0 34 0 0 0
QUS 0 0 0 0 0 0 0 0
TRADOR A.E. 26 0 0 0 26 0 0 0
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 0 7 0 0 0 7 0 0
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ 18 0 0 0 18 0 0 0
ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓ
ΡΑΦΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDISOFT 190 0 0 0 190 0 0 0
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 7 0 39 0 7 0 39 0
DOMINION -
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 34 0 13 0 33 0 13
INTEROPTIKS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 2.307 523 801 218 2.305 389 801 176

Όμιλος Εταιρεία

Απαιτήσεις από
μερίσματα

30η Ιουνίου 2011

Έσοδα από
μερίσματα

30η Ιουνίου 2011

Απαιτήσεις από
μερίσματα

30η Ιουνίου 2011

Έσοδα από
μερίσματα

30η Ιουνίου 2011
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 50 50 - -

60



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης την
30η Ιουνίου 2011 3.515 2.634

Όμιλος Εταιρεία
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
την 30η Ιουνίου 2011 34 -
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης την 30η Ιουνίου 2011 1.847 1.789

31. ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

(α) Δικαστικές υποθέσεις:

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

Η Εταιρεία με την από 06-10-2009 εξώδικη καταγγελία της προς την ασφαλιστική εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»,  και τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου ζωής,  που διορίστηκε
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 46704/Β2260 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και την παρ.  4α του άρθρου 10  του ν.δ.  400/1979,  κατήγγειλε την από 01-12-2008  σύμβαση
παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους της ως άνω ασφαλιστικής
εταιρείας και ζήτησε την καταβολή του οφειλομένου ποσού νομίμως εντόκως μέχρις εξοφλήσεώς
του. Σημειώνεται ότι η άδεια της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» ανεκλήθη με την υπ΄αριθμ.
156/16&21/9/2009 απόφαση της Ε.Π.Ε.Ι.Α. με εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο ζωής το οποίο σύμφωνα
με την  υπ΄αριθμ. 46704/Β.2260 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δεν τέθηκε
σε εκκαθάριση.

Περαιτέρω η Εταιρεία με την από 01-09-2010 Αναγγελία Απαίτησης προς τον Επόπτη
Χαρτοφυλακίου Ζωής και τον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης ανήγγειλε νομίμως τις
απαιτήσεις της ποσού 3.992 ευρώ με αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  τα οποία
επανυποβλήθηκαν στις 23-07-2010 στο πρωτόκολλο της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»  και που καθιστούν την απαίτηση νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη (αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, εισαγωγή-εξιτήριο νοσηλευθέντων, ανάλυση φαρμάκων, ανάλυση
υγειονομικού υλικού κλπ).

Επίσης, η Εταιρεία με την από 09-11-2009 εξώδικη καταγγελία της προς την ασφαλιστική εταιρεία
με την επωνυμία  «COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Ε.»,  κατήγγειλε την από 01-02-2009 σύμβαση
παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους της, λόγω μη εξυπηρετήσεως
των πληρωμών και ζήτησε την καταβολή του οφειλομένου ποσού.

Η άδεια λειτουργίας της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας ανακλήθηκε με την υπ΄αριθμ. 176/25-2-
2010 απόφαση της Ε.Π.Ε.Ι.Α. και με την υπ΄αριθμ. Β355/3-3-2010 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών ορίστηκε ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής.

Εν συνεχεία η Εταιρεία με την από 27-12-2010 Αναγγελία Απαίτησης προς τον Επόπτη
Χαρτοφυλακίου Ζωής και τον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης ανήγγειλε νομίμως τις
απαιτήσεις της ποσού 1.125 ευρώ με αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  τα οποία
επανυποβλήθηκαν κατά την ως άνω ημερομηνία στο πρωτόκολλο της υπό εκκαθάριση εταιρείας
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

«COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Ε.»  και  τα οποία καθιστούν την απαίτηση νόμιμη και ουσιαστικά
βάσιμη (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εισαγωγή-εξιτήριο νοσηλευθέντων, ανάλυση φαρμάκων,
ανάλυση υγειονομικού υλικού κλπ).

Εκδοθέντος εν τω μεταξύ του ν.3867/2010 περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύστασης
Εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής κ.λ.π., ο οποίος στο άρθρο 2 ορίζει ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες που
αφορούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων κατά την ημέρα δημοσίευσης του άνω νόμου έχει
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους διέπονται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, επισημαίνεται
ότι, για αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις εφαρμόζονται τα οριζόμενα εκ του  νόμου αυτού.

Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σχηματίσθηκε απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 2.405  σε
βάρος των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης 2010.

Ανεβλήθη για τη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, η συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγής της θυγατρικής εταιρίας «EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α.Ε.» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

(β) Δεσμεύσεις:

(i) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:

Την 30η Ιουνίου 2011 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 30η Ιουνίου 2011 και ανέρχονται σε € 1.176 ( € 1.614
την 30η Ιουνίου 2010).

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων
λειτουργικής μίσθωσης την 30η Ιουνίου 2011 και 31η Δεκεμβρίου 2010 έχουν ως κάτωθι:

31/12/2010
Όμιλος Εταιρεία

Εντός ενός έτους 1.874 2.075
1-5 έτη 4.831 4.623
Μετά από 5 έτη 1.253 1.193

7.958 7.891

30/6/2011
Όμιλος Εταιρεία

Εντός ενός έτους 1.541 1.652
1-5 έτη 6.246 6.129
Μετά από 5 έτη 2.937 2.877

10.724 10.658

(ii). Εγγυήσεις:

Ο Όμιλος την 30η Ιουνίου 2011  είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
· Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 162 (€ 2.710  τη χρήση
2010).
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Αναφορικά με το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, το οποίο εμφανίζεται στα βραχυπρόθεσμα δάνεια, η
Διοίκηση σε συνεργασία με τις πιστώτριες Τράπεζες βρίσκεται σε διαδικασία
επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αυτού.

Η θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε., που κατά σύμπραξη με το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
λειτούργησε νομίμως τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ως άνω νοσοκομείου,
υποχρεώνεται τόσο με την 12/7/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όσο και με την από 1/8/2011 καταγγελία του συμπράττοντος ομωνύμου του ως άνω
Νοσοκομείου Ιδρύματος, σε διακοπή της λειτουργίας της εντός του Αυγούστου 2011.

Ο Όμιλος θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα του κατά των υπαιτίων και υπευθύνων για την
διεκδίκηση των νομίμων αποζημιώσεων της θυγατρικής ΓΑΙΑ Α.Ε.  προς αποκατάσταση κάθε
θετικής και αποθετικής της ζημιάς.

Λόγω των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες »
παράγραφος 12, η κατά σύμπραξη λειτουργία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής μεταξύ
ΓΑΙΑ ΑΕ και ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ,  δεν παρουσιάζεται ως διακοπτόμενη εκμετάλλευση,  στις
ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011.

Σημειώνεται, ότι για την λειτουργία της ανωτέρω Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής
απαιτήθηκαν επενδύσεις σε μηχανολογικό-ιατρικό και λοιπό εξοπλισμό καθώς και απασχόληση
εξειδικευμένου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Αναφορικά με την παράγραφο 29 «Πληροφορίες λειτουργικών τομέων», της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης, αναφέρεται ότι τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα της ανωτέρω σύμπραξης,
όσο και τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν στο χρόνο λειτουργίας της,
περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα λειτουργικά αποτελέσματα, περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του τομέα «Παροχή υπηρεσιών υγείας στο εσωτερικό».

Μαρούσι, 30/8/2011

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ.Β  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ  Σ  100951

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΟΙΚ/ΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.   Π 001034

Ο  ΟΙΚ/ΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π. Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.   ΑΖ  533419

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Π. Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 052569
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17856

Κατηγ.Αδείας Α!
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

33. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011)

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

34. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:

Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιημένες και μη, η έκθεση διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ανεξάρτητου Νόμιμου
Ελεγκτή, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.iatriko.gr.
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Διεύθυνση διαδικτύου: www.iatriko.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 30 Αυγούστου 2011
Νόμιμος ελεγκτής: Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος A.M. ΣΟΕΛ 24571
Ελεγκτική εταιρεία: DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 270.526 275.934 239.431 244.252
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.409 2.453 239 256
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.813 8.363 46.178 46.783
Αποθέματα 5.117 4.876 4.718 4.389
Απαιτήσεις από πελάτες 138.505 141.111 137.411 138.853
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 54.668 57.814 69.962 68.179--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 477.038 490.551 497.939 502.712================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 26.888 26.888 26.888 26.888
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 123.684 129.989 148.943 146.297
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 150.572 156.877 175.831 173.185--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 227 191 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 150.799 157.068 175.831 173.185--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.490 4.357 2.196 2.759
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.165 36.790 35.694 34.396
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 168.106 173.460 165.257 170.621
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 116.478 118.876 118.961 121.751--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 326.239 333.483 322.108 329.527================= ================= ================= =================
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 477.038 490.551 497.939 502.712================= ================= ================= =================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 157.068 170.644 173.185 179.399
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -6.269 2.090 2.646 3.512
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 -9 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2011 και 30/6/2010 αντίστοιχα) 150.799 172.725 175.831 182.911

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 - Διστόμου 5-7, ΤΚ 15125 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€
Έμμεση μέθοδος Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες: 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -2.678 4.589 4.049 5.809
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 6.151 6.285 5.374 5.664
Προβλέψεις 2.275 -173 759 -204
Συναλλαγματικές διαφορές 3 -3 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -3.051 -1.183 -3.020 -1.142
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.735 6.027 5.609 5.763
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -242 448 -329 383
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.540 -9.364 -9.626 -10.999
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 474 -3.599 968 3.006
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -5.310 -4.374 -5.185 -4.109
Καταβλημένοι φόροι -2.339 -3.237 -1.537 -2.368
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.522 -4.584 -2.938 1.803--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -717 -6.071 -552 -4.304
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων 17 0 16 0
Τόκοι εισπραχθέντες 385 517 373 478
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 76 311 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -315 -5.478 148 -3.826--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.623 12.009 8.623 12.009
Εξοφλήσεις δανείων -14.005 -47 -14.005 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) -839 -1.183 -545 -929
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -6.221 10.779 -5.927 11.080--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -8.058 717 -8.717 9.057================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 18.747 28.980 16.814 16.737================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 10.689 29.697 8.097 25.794================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010
Κύκλος εργασιών 104.429 134.166 52.913 63.167 98.059 127.740 49.694 60.236
Μικτά κέρδη 12.938 23.319 6.131 9.915 17.043 21.923 8.869 9.528
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 5 9.433 -627 3.520 6.637 10.430 3.520 4.347
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.678 4.589 -3.616 1.066 4.049 5.809 584 2.043
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -6.272 2.094 -6.965 -566 2.646 3.512 -75 654

Ιδιοκτήτες μητρικής -6.308 2.056 -6.985 -581 2.646 3.512 -75 654
Δικαιώματα μειοψηφίας 36 38 20 15

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 3 -3 0 0 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -6.269 2.090 -6.965 -566 2.646 3.512 -75 654

Ιδιοκτήτες μητρικής -6.305 2.053 -6.985 -581 2.646 3.512 -75 654
Δικαιώματα μειοψηφίας 36 38 20 15

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,0727 0,0237 -0,0805 -0,0067 0,0305 0,0405 -0,0009 0,0075
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.157 15.718 2.452 6.664 12.012 16.094 6.202 7.158

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ Ποσοστό Μέθοδος Φορολογικά
Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Συμμετοχής %  Ενσωμάτωσης Ανέλεγκτες χρήσεις
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής Μητρική 2009-2010
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Κηφισιά Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 50,50 ΟΛΙΚΗ 2007-2010
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 51,00 ΟΛΙΚΗ 2007-2010
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 33,00 ΟΛΙΚΗ 2010
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL AE Κηφισιά Αττικής 68,89 ΟΛΙΚΗ 2007-2010
MEDSANA BMC Βουκουρέστι Ρουμανίας 100,00 ΟΛΙΚΗ 1997-2010
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) Βουκουρέστι Ρουμανίας 78,90 ΟΛΙΚΗ 1997-2010
ORTELIA HOLDING Λεμεσός Κύπρου 99,99 ΟΛΙΚΗ 1998-2010
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2010
ΓΑΙΑ ΑΕ Αθήνα 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010
MEDICAFE AE Θεσσαλονίκη 55,00 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2007-2010
INTEROPTICS ΑΕΕ Αθήνα 27,33 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2010
1. Όλες οι εταιρείες του ομίλου είναι αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα "ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ". Δεν υπάρχει διαφοροποίηση

στις εταιρείες και την μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης
χρήσης 2010 ή της προηγούμενης χρήσης 2010. 

2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας και του ομίλου.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του

ομίλου.
4. Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο και στην εταιρεία στο α' εξάμηνο του 2011 ήταν 2.942 (3.078

το α' εξάμηνο του 2010) και 2.487 (2.654 το α' εξάμηνο του 2010) αντίστοιχα. 
5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
6. Γνωστοποιήσεις συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου και της εταιρείας όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 (ποσά σε χιλ. €):

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα 851 1.061
β) Έξοδα 218 6.905
γ) Απαιτήσεις 2.358 23.553
δ) Υποχρεώσεις 523 38.898
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 3.515 2.634
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 34 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 1.847 1.789

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων αναλύονται ως κάτωθι (ποσά σε χιλ. €): ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 208 0
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 860 800
γ) Λοιπές προβλέψεις 1.503 0

8. Τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους για τις περίοδους 1/1-30/6/2011 € 3 χιλ. και 1/1-30/6/2010 € -3 χιλ.
αφορούν συναλλαγματικές διαφορές.

9. Λεπτομερή αναφορά για την δομή του ομίλου γίνεται στις παραγράφους 2, 3β "Κύριες λογιστικές αρχές" καθώς και στις παραγράφους
14 και 15 των οικονομικών καταστάσεων.

10. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2010.
11.Την 30/6/2011 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
12.Η θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε., που κατά σύμπραξη με το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, λειτούργησε νομίμως τη Μαιευτική-

Γυναικολογική κλινική του ως άνω νοσοκομείου, υποχρεούται με την από 12/7/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σε διακοπή της λειτουργίας της. 

13.Το Θέμα έμφασης στην Έκθεση Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναφέρεται στην σημείωση 23 των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο Όμιλος λόγω μη τήρησης εντός προκαθορισμένων ορίων
κατά την 31.12.2010 ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €143.694
χιλ. κατά την 30.06.2011, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα για τον επανακαθορισμό των ορίων
των εν λόγω υποχρεώσεων. Σε σχέση με το γεγονός αυτό, επισημαίνεται η αβεβαιότητα αναφορικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
θα προκύψουν για τον Όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών ορίων δανεισμού. 
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