ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2011)
Σύµφωνα µε
το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06
∆ιστόµου 5-7 Μαρούσι

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4, Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Σελίδα

3

∆ηλώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

4-27

Συµπληρωµατική και επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

28-31

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

32-33

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

34-105
106

Στοιχεία και Πληροφορίες

107-108

Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005

2

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος
Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος,
∆ιευθύνων Σύµβουλος και γ) Χρήστος Αποστολόπουλος, Aντιπρόεδρος, δηλώνουµε ότι εξ
όσων γνωρίζουµε :
α. οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις του 2011 της Εταιρείας και του Οµίλου, που
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή
τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως
της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και
β. η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,
τις επιδόσεις και τη θέση της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της
περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Μαρούσι 30/3/2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Γ.Β ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ AK038305

Α.∆.Τ. Ξ 350622

Α.∆.Τ. Ρ 519481
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ε.Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2011 – 31.12.2011
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 43α, άρθρο 108 παράγραφος 3 και άρθρο 135 παράγραφος 2
όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 και 8, της απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη
εταιρική χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία
συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και τις
επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρείας για την
χρήση του 2011, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες
Οικονοµικές Καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η
Εταιρεία ενδέχεται να αντιµετωπίσει κατά την χρήση 2012 και παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές που
καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων.
Επίσης, έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ατοµικές και
Ενοποιηµένες) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση 01/01/2011 –
31/12/2011, µε την παράκληση όπως τις εγκρίνετε και απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους ελεγκτές
από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την ανωτέρω χρήση. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από την
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης , την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Χρήσης, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών,
την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και τις σηµειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτών.
Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες της Ελληνικής οικονοµίας συνθέτουν
ένα ασταθές οικονοµικό περιβάλλον και επηρεάζουν γενικά όλους τους κλάδους της οικονοµίας µας και µαζί και
τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος Ιατρικό Αθηνών. Σηµειώνεται ότι
σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συρρίκνωση του ΑΕΠ
διαµορφώθηκε στο 6,95% σε σχέση µε το 2010.
Το 2011 ήταν µία δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Η οικονοµική κρίση, η συνεχής εξαγγελία
και εφαρµογή νέων περιοριστικών µέτρων οδηγεί στην περαιτέρω µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των
καταναλωτών που µε τη σειρά της επηρεάζει την ζήτηση.
Από την κρίση, δεν παρέµεινε ανεπηρέαστος και ο χώρος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, προνοµιακού
πελάτη του τοµέα της υγείας µε συνέπεια τη συνεχή προσπάθεια αναπροσαρµογής των υφιστάµενων σχέσεων.
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Επιπλέον, η νέα πολιτική στον χώρο της υγείας, κυρίως από την πλευρά του δηµοσίου τοµέα µε τη συνεχιζόµενη
περιστολή των κρατικών δαπανών, δηµιούργησε ένα νέο περιβάλλον το οποίο επηρέασε και αυτή µε τη σειρά της
τη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ιδίως στις κλινικές που διατηρούν συµβάσεις µε Ασφαλιστικά
Ταµεία, τα οποία αντιµετωπίζουν έντονα λειτουργικά και οικονοµικά προβλήµατα.
Επίσης, οι νέες πολιτικές που εφαρµόστηκαν στα ειδικά - προσθετικά υλικά, στα φάρµακα, καθώς και η επιβολή
Φ.Π.Α. (13%) από 01/01/2011 στις υπηρεσίες υγείας επηρέασαν επίσης τον κύκλο εργασιών.
Στο θέµα της Ταµειακής Ρευστότητας συνεχίστηκαν οι δυσκολίες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη
σηµαντική υστέρηση της αποπληρωµής των υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Ταµείων, κυρίως στο Ιατρικό
∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ήδη από το 2010 προσάρµοσε την στρατηγική της και προέβη σε
µία σειρά ενεργειών µε στόχο την διατήρηση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Οµίλου στο χώρο των υπηρεσιών
υγείας.
Μεταξύ άλλων έγινε µία συντονισµένη προσπάθεια από όλες τις Κλινικές του Οµίλου για περιστολή δαπανών και
λειτουργικών εξόδων, διατηρώντας πάντα ψηλά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µέσω βελτίωσης της
αποδοτικότητας των τµηµάτων των κλινικών, εξορθολογισµού των λειτουργικών δαπανών και διαµόρφωσης
νέων ολοκληρωµένων υπηρεσιών. Να σηµειώσουµε ότι πραγµατοποιήθηκαν και το 2011 συγκεκριµένες µειώσεις
αµοιβών µελών του ∆.Σ., καθώς και αµοιβών των ∆ιευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.
Επίσης, σταθερή ήταν η προσπάθεια για την ανάπτυξη των συνεργασιών του Οµίλου µε ασφαλιστικές εταιρείες,
µε τις οποίες ήδη έχουµε συνάψει συµφωνίες, καθώς και µε την υπογραφή νέων συµβάσεων. Παράλληλα
συνεχίσαµε την προσπάθειά για αύξηση των εσόδων µε προσέλκυση νέων συνεργατών ιατρών, καθώς και τη
διεύρυνση συνεργασιών µε ιδιωτικές εταιρείες και την ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων.
Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ, µέσω σύµπραξης µε το Κοινωφελές Ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν
έπαψε να υφίσταται συνέπεια της Υπουργικής απόφασης µε ηµεροµηνία 12/07/2011 και σχετικής καταγγελίας
του συµπράττοντος ιδρύµατος Ερρίκος Ντυνάν που ακολούθησε.
Ο Όµιλος θα ασκήσει όλα τα νόµιµα δικαιώµατά του κατά των υπαιτίων και υπευθύνων για τη διεκδίκηση των
νόµιµων αποζηµιώσεων της θυγατρικής του ΓΑΙΑ Α.Ε. προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµιάς.
Κατά τους δύο τελευταίους µήνες του 2011, οι κλινικές του Οµίλου λειτούργησαν µε υψηλότερα ποσοστά
πληρότητας λόγω της παρουσίας Λίβυων ασθενών, τραυµατιών του εµφυλίου πολέµου της χώρας τους, βάσει
συµβάσεων που υπέγραψε η ∆ιοίκηση µε την πρεσβεία του Κατάρ και το Λιβυκό κράτος.
Η ανωτέρω συνεργασία ήταν αποτέλεσµα της εξωστρέφειας, των αναζητήσεων και των συνεχών προσπαθειών
της ∆ιοίκησης να υποκαταστήσουν τη µείωση του αριθµού των νοσηλευόµενων Ελλήνων ασθενών, λόγω της
κρίσης.
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ειδικότερα, σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας, o κύκλος εργασιών σηµείωσε µείωση 6,08% σε σχέση µε το 2010
και ανήλθε στα Ευρώ 207εκ. Η µείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη µείωση των εσόδων από παροχή
υπηρεσιών σε εσωτερικούς ασθενείς κατά 4,14%, ενώ τα έσοδα από εξωτερικούς ασθενείς µειώθηκαν και αυτά
κατά 14,65%. Σηµειώνουµε ωστόσο, ότι η µείωση των εσόδων από εσωτερικούς ασθενείς οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στην αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής ειδικών υλικών και φαρµάκων, καθώς και του τρόπου χορήγησης
των φαρµάκων που εφαρµόστηκε µε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Tα λειτουργικά κέρδη EBITDA σηµείωσαν αύξηση 42,27% και ανήλθαν στα Ευρώ 17,41εκ. από Ευρώ 12,24εκ.,
ενώ οι ζηµιές µετά φόρων ανήλθαν στα Ευρώ 11,32εκ.
Σε ενοποιηµένη βάση, ο κύκλος εργασιών σηµείωσε µείωση 6,16% έναντι της προηγούµενης χρήσης και
διαµορφώθηκε στα Ευρώ 219εκ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαµορφωθήκαν στα Ευρώ 9,8εκ. από Ευρώ
7,2εκ., σηµειώνοντας αύξηση 36,64%. Τέλος, οι καθαρές ζηµιές µετά φόρων και µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας
διαµορφωθήκαν στα Ευρώ 19,1εκ.
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στη διάρκεια της χρήσεως 01/01 – 31/12/2011, για την Μητρική, νοσηλεύθηκαν 46.523 ασθενείς έναντι 50.165
το 2010, καταγράφοντας µείωση 7,26%. Οι εξωτερικοί ασθενείς µειώθηκαν κατά 2,61%.


Σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού

Το γενικό σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού στις 31/12/2011 ανήλθε σε Ευρώ 489,2 εκ. σε επίπεδο Μητρικής και
σε Ευρώ 470,8 εκ. σε επίπεδο Οµίλου.


Ενσώµατες και Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις την χρήση του 2011 σε επίπεδο Οµίλου και Μητρικής έχουν ως
ακολούθως:
Όµιλος
Περίοδος από 01.01 - 31.12
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία



2011

Εταιρεία
2010

2011

2010

380.659

378.884

343.778

340.111

( 113.804)

( 100.497)

( 105.534)

( 95.603)

266.855

278.387

238.244

244.508

Επενδύσεις έτους 2011

Η Εταιρεία πραγµατοποίησε σηµαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό και
νοσοκοµειακό εξοπλισµό ύψους Ευρώ 4,131εκ. Σε ενοποιηµένη βάση οι αντίστοιχες επενδύσεις ανήλθαν σε
Ευρώ 4,30εκ.
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∆ιαθέσιµα

Τα διαθέσιµα της Εταιρείας απαρτίζονται από τα µετρητά που υπήρχαν στο ταµείο την και τις καταθέσεις που
υπήρχαν στις τράπεζες την 31/12/2011.
Η δε ανάλυσή τους έχει ως εξής:

Όµιλος
Περίοδος από 01.01 - 31.12

2011

Μετρητά – επιταγές
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο



Εταιρεία
2010

2011

2010

574

396

535

361

14.141

18.351

11.945

16.453

14.715

18.747

12.480

16.814

∆ανεισµός

Ο δανεισµός της Εταιρείας συνολικού ύψους Ευρώ 163εκ. αφορά κυρίως στο Κοινό Οµολογιακό δάνειο ύψους
Ευρώ 144εκ., το οποίο συνήφθη τον Μάιο του 2007. Στον συνολικό δανεισµό της Εταιρείας περιλαµβάνονται
επίσης βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια ύψους Ευρώ 15,1εκ., χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους Ευρώ 2,8εκ. και
δάνεια από εκχώρηση απαιτήσεων ύψους Ευρώ 1,3εκ. Η ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας
παρουσιάζεται αναλυτικά στις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.



∆είκτες αποδόσεων και κεφαλαιακής διάρθρωσης

Η αποδοτικότητα, καθώς και η επάρκεια διαθέσιµων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Οµίλου αξιολογούνται µε
τη βοήθεια δεικτών. Συγκεκριµένα, η απόδοση της Εταιρείας και του Οµίλου µπορεί ενδεικτικά να προσδιοριστεί
µε τον δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity), ως κάτωθι:
Όµιλος
2011
Αποτέλεσµα µετά φόρων και δικαιωµάτων
µειοψηφίας προς Μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων

Εταιρεία
2010

-12,96%

-8,19%

2011

2010

-6,76%

-3,52%

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

Όµιλος
2011

Εταιρεία
2010

2011

2010

Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια

41,43%

47,10%

49,45%

52,56%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

67,58%

69,71%

73,09%

72,31%
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου, εκτός από τα παράγωγα, είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και
ισοδύναµα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια των
τραπεζών. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές
και διαδικασίες σχετικά µε την διαχείριση των χρηµατοικονοµικών κινδύνων.
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουµανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την
ισοτιµία RON/€ και δεν αντισταθµίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου
παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη
λήψης σχετικών µέτρων.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων, λόγω µη επενδύσεών του σε οντότητες που
κατατάσσονται στον ενοποιηµένο Iσολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται κυρίως από τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις
δύναται να υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.
Ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR),
έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα του Οµίλου. Για τον περιορισµό της επίδρασης αυτής από τη χρήση
2008 και εξής ο Όµιλος προέβει σε συµφωνίες χρηµατοοικονοµικών εργαλείων αντιστάθµισης του επιτοκιακού
κινδύνου. Τα χρηµατοοικονοµικά αυτά εργαλεία αποτιµώνται στις εύλογες τους αξίες και αναγνωρίζονται ως
απαίτηση ή υποχρέωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
Πολιτική του Οµίλου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύµανσης των ταµειακών εκροών αναφορικά µε
τον µακροπρόθεσµο δανεισµό, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των δανειακών
της υπολοίπων σε χαµηλά επίπεδα µε ταυτόχρονη όµως διασφάλιση γραµµών χρηµατοδότησης από τις
συνεργαζόµενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του Οµίλου.
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 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 ∆ιοίκηση.
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δηµόσιους ασφαλιστικούς οργανισµούς και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σηµαντικός ως προς τα
µεγέθη της Εταιρείας. 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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γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και τη
διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο Όµιλος έχει συνάψει
συµβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων χωρίς δικαίωµα αναγωγής µε σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου
κίνησης.
δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός του Οµίλου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους
µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία
θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση έναν συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που
εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.
Όµιλος
Περίοδος από 01.01 - 31.12

2011

Συνολικός ∆ανεισµός

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Εταιρεία
2010

2011

2010

166.707

177.817

162.857

173.379

14.715

18.747

12.480

16.814

151.992

159.070

150.377

156.565

137.900

157.069

161.863

173.186

Σύνολο κεφαλαίου

289.892

316.139

312.240

329.751

Συντελεστής µόχλευσης

52,43%

50,32%

48,16%

47,48%

ε) Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται
µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική αξία.
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίµηση. Για όλα τα παράγωγα, οι εύλογες αξίες
επβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία ο Όµιλος έχει συνάψει τις σχετικές συµβάσεις.

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη που διενήργησαν ουσιώδεις συναλλαγές µαζί της για την περίοδο αναφοράς
είναι η Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει κατά 100%. Η Ιατρική Τεχνική
δραστηριοποιείται στον τοµέα εµπορίας ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων, καθώς και πάσης φύσεως
υγειονοµικού υλικού, προµηθεύει δε τις νοσηλευτικές µονάδες της Εταιρείας. Εντός του 2011, η Εταιρεία
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διενήργησε αγορές ύψους Ευρώ 12,247εκ. από την Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ, οι υποχρεώσεις της δε προς αυτήν
ανέρχονται σε Ευρώ 31,73εκ.
Άλλη συνδεδεµένη εταιρεία µε ουσιώδεις συναλλαγές είναι η Eurosite Α.Ε., θυγατρική της Εταιρείας κατά 100%.
Στόχος της Eurosite Α.Ε. ήταν η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής, στην
οποία υπήρχε η πρόθεση να ανεγερθούν νοσηλευτικές µονάδες. Νεότερες εξελίξεις στα θέµατα χρήσης γης,
αυτήν την στιγµή δεν το επιτρέπουν. Η Εταιρεία έχει στραφεί σε διεκδίκηση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας
σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Η Εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους Ευρώ 3,645εκ. από την Eurosite Α.Ε., εκ των οποίων Ευρώ 1,548εκ.
κατεβλήθησαν έναντι µελλοντικής αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Επιπλέον, στις απαιτήσεις της Εταιρείας από θυγατρικές συµπεριλαµβάνονται Ευρώ 17,04εκ. από την εταιρεία
ΓΑΙΑ Α.Ε., εκ των οποίων τα Ευρώ 16,8εκ. αφορούν σε καταβολές της Μητρικής έναντι µελλοντικής αύξησης
του µετοχικού της κεφαλαίου.
Επίσης συνδεδεµένη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 µε την Εταιρεία είναι η ασφαλιστική εταιρεία La Vie
Assurance, η οποία διατηρεί µε την Εταιρεία σύµβαση παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών στους ασφαλισµένους
της. Η Εταιρεία εντός του 2011 είχε έσοδα Ευρώ 1,4εκ. από την La Vie Assurance, οι δε απαιτήσεις της από
αυτήν στις 31.12.2011 ανέρχονται σε Ευρώ 1,7εκ.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η από 21-3-2012 A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε (100,00% υπέρ)
για την έκδοση και διάθεση βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, µέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Οµολογιακού δανείου, στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK,
συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι 164.000.000,00 ευρώ, εµπραγµάτως εξασφαλισµένου. To προϊόν του
Οµολογιακού δανείου θα χρησιµοποιηθεί ως εξής: i) Αναχρηµατοδότηση του υφισταµένου Οµολογιακού
δανείου, ποσού ευρώ 144.000.000 00, ii) Αναχρηµατοδότηση υφισταµένων βραχυπροθέσµων δανειακών
υποχρεώσεων προς τις Οµολογιούχες ποσού ευρώ 9.000.000,00 και iii) το υπόλοιπο ποσό ευρώ 11.000.000,00 θα
διατεθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηµατικών σκοπών και αναγκών. Ενέκρινε όλες τις µέχρι σήµερα ενέργειες
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το εξουσιοδότησε να διαπραγµατευθεί, καθορίσει και συνοµολογήσει τους
λοιπούς όρους και συµφωνίες του Προγράµµατος Εκδόσεως του ως άνω Οµολογιακού δανείου και των
εξασφαλίσεών του σε χρόνο που θα προσδιορισθεί υπ΄αυτού συνεκτιµωµένων των συγκυριών.
Επίσης, από την Πέµπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η λειτουργία του µαιευτικής κλινικής «ΓΑΙΑ» του Οµίλου
Ιατρικό Αθηνών εντός του γενικού νοσοκοµείου της Εταιρείας, Ιατρικό Αθηνών - Κλινική Αµαρουσίου. Το
µαιευτικό τµήµα του Ιατρικού Αθηνών θα είναι και το µοναδικό του νοµού Αττικής που θα λειτουργεί µέσα σε
συνθήκες ασφάλειας που προσφέρει ένα σύγχρονο γενικό νοσοκοµείο, µε στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας
υψηλών προδιαγραφών στη γυναίκα και το έµβρυο.
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6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις τρέχουσες εκτιµήσεις το 2012 η Ελληνική οικονοµία θα συνεχίσει να παρουσιάζει έντονα
χαρακτηριστικά ύφεσης. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρυθµός ανάπτυξής της θα είναι
αρνητικός και αναµένεται να προσεγγίσει το -4,4%. Όµως µε την εφαρµογή του PSI και την υλοποίηση της νέας
δανειακής σύµβασης αναµένεται να διαµορφωθεί σταθερότερο οικονοµικό κλίµα, γεγονός το οποίο µπορεί να
αποτελέσει τη βάση για µία προσδοκώµενη ανάπτυξη στις επόµενες χρήσεις.
Ωστόσο, το σηµερινό ασταθές οικονοµικό περιβάλλον, αλλά και οι συνεχιζόµενες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο
του τοµέα υγείας, τόσο του δηµόσιου, όσο και του ιδιωτικού, θα επηρεάσουν τον χώρο της υγείας.
Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, στον οποίοι συγχωνεύονται τα 4 µεγαλύτερα δηµόσια ταµεία
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑ∆), το οποίο σε συνδυασµό µε την αλλαγή του τρόπου τιµολόγησης των υπηρεσιών
υγείας από τις ιδιωτικές κλινικές λόγω της εφαρµογής των ΚΕΝ αλλάζει σηµαντικά τον χάρτη υγείας στη χώρα.
Η Εταιρεία, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις, θα αναλάβει επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες προκειµένου
να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κλάδο, προάγοντας ταυτόχρονα το µακροπρόθεσµο συµφέρον των
µετόχων της, σε συνδυασµό πάντα µε την παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας και την
οργάνωση και λειτουργία βάση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η στρατηγική της Εταιρείας για το επόµενο έτος, συνοψίζεται στα ακόλουθα:


Αύξηση των εσόδων, µέσω της δηµιουργίας νέων τµηµάτων, παροχής νέων καινοτόµων υπηρεσιών
και προσανατολισµό προς περισσότερο αποδοτικές υπηρεσίες.



Αύξηση του αριθµού των ασθενών µέσω της σύναψης συµβάσεων µε νέες ασφαλιστικές εταιρείες



Προσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των Κλειστών

και την προσέλκυση νέων πελατών.
Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) στις τιµολογήσεις των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων.


Ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζόµενων ιατρών.



Πλήρης εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης της Μαιευτικής – Γυναικολογικής
Κλινικής ΓΑΙΑ εντός της Κλινικής Αµαρουσίου, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει θετικά τα
οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.



Συνέχιση της υποδοχής Λίβυων ασθενών και της προσπάθειας της ∆ιοίκησης για την προσέλκυση
ασθενών από τρίτες χώρες.

Σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω, αναµένονται σηµαντικά οφέλη στην πλευρά του ελέγχου των δαπανών της
Εταιρείας, ως αποτέλεσµα ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2011 και των οποίων η πλήρης επίδραση
θα είναι εµφανής το 2012. Εάν κριθεί απαραίτητο θα πραγµατοποιηθούν και νέες προσαρµογές εντός του έτους
αξιοποιώντας και το νέο θεσµικό πλαίσιο.
Τέλος, βασικός στόχος είναι η συνέχιση της οµαλής ταµειακής ρευστότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές
καθυστερήσεις εξόφλησης των υποχρεώσεων των ∆ηµόσιων Ασφαλιστικών Ταµείων και τους περιορισµούς
χρηµατοδότησης εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Θεωρούµε ότι υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες βελτίωσης, αν τελικά τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία που
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προχωρήσουν στην πληρωµή των παλαιότερων υποχρεώσεών τους, έως και την
31/10/2011, όπως νοµοθετικά έχει ήδη ορισθεί και ο ΕΟΠΥΥ αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, εντός των
καθορισµένων από τη σύµβαση προθεσµιών.
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(η παρούσα ∆ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α, παράγραφος 3, περίπτωση δ’ του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3873/2010 – ΦΕΚ Α’150 – 06/09/2010 και
συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του ∆.Σ. της Εταιρείας)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση περιγράφει ένα σύστηµα αρχών στη βάση του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και
διοικείται η Εταιρεία, υιοθετώντας µια διάρθρωση που να την καθιστά διαφανή προς το επενδυτικό κοινό, να
αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώµατα των άµεσα επηρεαζόµενων από τη λειτουργία της, να προωθεί τα
συµφέροντα των µετόχων της και να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ενεργό ρόλο στην δραστηριότητά της.
Συνιστά τη δοµή, µέσω της οποίας προσδιορίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί
κίνδυνοι που αυτή αντιµετωπίζει κατά τη λειτουργία της, καθορίζονται τα µέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων,
οργανώνεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της
διοίκησης στο πλαίσιο της µακροχρόνιας και ισόρροπης ανάπτυξης του οργανισµού.
1)

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης


Γνωστοποίηση οικιοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης

Οι αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και οι διαδικασίες που απορρέουν από αυτές, έχουν βάση και αφετηρία
την κείµενη νοµοθεσία περί Ανωνύµων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), όπως ισχύει σήµερα, την νοµοθεσία που
διέπει τις εταιρείες των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά, τις κανονιστικές ρυθµίσεις του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών, αλλά εκτείνονται και πέραν του ισχύοντος δικαίου
και περιλαµβάνουν οικιοθελείς δεσµεύσεις που συµβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες απαιτούν το
ελάχιστο προαπαιτούµενο κάθε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Προς το παρόν και µε σκοπό τη συµµόρφωση
στις απαιτήσεις του Ν. 3873/2010, η Εταιρεία µας δηλώνει ότι υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,
τον Κώδικα που συντάχθηκε από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και ο οποίος είναι
διαθέσιµος

στο

κοινό,

µέσα

από

την

ιστοσελίδα

του

ΣΕΒ:

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf


Αποκλίσεις από τον Κώδικά Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών.

Η Εταιρεία βεβαιώνει µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής
νοµοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920, N. 3016/2002 και N. 3693/2008), οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρεία, οι µετοχές
της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως
άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ), στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται οικιοθελώς, στο µέτρο που αφορά
στις Γενικές του αρχές. Στην παρούσα χρονική στιγµή, υφίστανται αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές του
Κώδικά του ΣΕΒ, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:
i.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται



στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆.Σ
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όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου
ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη.
ii.

Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ.
 το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή εκ µέρους του
Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ∆.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων

iii.

Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη
 Τηρούνται οι διατάξεις το Ν. 3016/2002 και όχι οι ρυθµίσεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(ΣΕΒ), έτσι ώστε η Εταιρεία να έχει την δυαντότητα επιλογής περισσότέρων ικανών προσώποων προς
στελέχωση του ∆.Σ.

iv.

Καθήκοντα και συµπεριφορά µελών ∆.Σ.
 το ∆.Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης
συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν
έχουν ακόµη διαµορφωθεί.



δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών
του ∆.Σ. (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη
κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆.Σ.

v.

Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆.Σ.
 µέγιστη θητεία των µελών του ∆.Σ δεν είναι τετραετής, αλλά µεγαλύτερη (εξαετής), ώστε να µην
υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆.Σ. σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα, γεγονός που έχει ως
συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ.)



δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆.Σ., καθώς λόγω της δοµής και λειτουργίας
της Εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική
στιγµή

vi.

Λειτουργία του ∆.Σ.
 δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ., καθώς οι σχετικές διατάξεις του
Καταστατικού της Εταιρείας κρίνονται επαρκείς.



το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο
πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς
αφενός µεν όλα τα µέλη αυτού έχουν την ευχέρεια της µετακίνησης, είναι ευχερής η σύγκληση και
συνεδρίαση του ∆.Σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη
προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως



δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό,
εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδοµή για την
πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆.Σ.



δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ
και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να
συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται
παρουσία όλων των µελών του ∆.Σ.



δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του
∆.Σ., αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη,
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δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και
αποδειδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.



δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ. για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στον βαθµό που χρειάζονται,
καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρείας, µε βάση τις
εκάστοτε εταιρικές ανάγκες

Αξιολόγηση του ∆.Σ.
 δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του

vii.

∆.Σ. και των επιτροπών, του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆.Σ. κατά τη διάρκεια
διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του
∆.Σ., ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της
οργανωτικής δοµής της Εταιρείας
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου , καθώς τα βασικά

viii.



καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες
νοµοθετικές διατάξεις.



δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων,
καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της

Επίπεδο και διάρθρωση αµοιβών
δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα

ix.



στην πλειονότητά τους, η οποία να έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών
και µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της
εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την
λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας
δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα



στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών
καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων,
που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus
ωριµάζουν µόνο µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων



η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της
επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται
επιτροπή αµοιβών

2)

Αναφορά σε πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των
προβλέψεων του Νόµου

∆εν υφίσταται την παρούσα χρονική στιγµή κάποια απόκλιση επιπλέον των απαιτήσεων της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
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3)

Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων


Επιτροπή Ελέγχου

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174Α/25-08-2008) και τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας της, η Εταιρεία προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται µε
στόχο την υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας του τακτικού ελέγχου.
Χωρίς να µεταβάλλονται ή να µειώνονται οι υποχρεώσεις των µελών των οργάνων διοίκησης που ορίζονται από
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:


την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,



την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου,



την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων,



την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή

Γενικά, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει τη νόµιµη, αποτελεσµατική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών
και εξωτερικών ελέγχων στην Εταιρεία και εξασφαλίζει την επικοινωνία µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή λειτουργεί προς το συµφέρον όλων των µετόχων και επενδυτών της
Εταιρείας προς τους οποίους έχει και την τελική ευθύνη.


Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί µία ανεξάρτητη και αντικειµενική επιβεβαιωτική και συµβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της Εταιρείας. Βοηθά την
Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, παρέχοντας µια συστηµατική και δοµηµένη προσέγγιση για την
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των µετοχών ή άλλων
κινητών αξιών σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από
ειδική υπηρεσία της Εταιρείας.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε
καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα και εποπτεύονται από ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. ∆εν µπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγενείς των
παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρεία ενηµερώνει την Επιτροπή
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Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από τη µεταβολή αυτήν.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε
βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση
σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να
παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους. Η
∆ιοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα µέσα για τη
διευκόλυνση του έργου τους.


Αρµοδιότητες Εσωτερικού Ελέγχου

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη εφαρµογής ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου και της συνεχούς αξιολόγησης του.
Στο πλαίσιο αυτό έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες, τις οποίες οφείλει να εκτελεί σύµφωνα µε τις αρχές της
ανεξαρτησίας, της αντικειµενικότητας και της εµπιστευτικότητας:
1.

Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας και του
Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά στην Εταιρεία και ιδιαίτερα
της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της χρηµατιστηριακής αγοράς.

2.

Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών µε τα συµφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες
διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

3.

Ενηµερώνει εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον
διενεργούµενο έλεγχο και παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων.

4.

Παρέχει, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως
από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο της
παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας που αυτές ασκούν.


∆ιαχείριση Κινδύνων στη σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων

Η Μητρική Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων, χρησιµοποιεί ειδικά λογιστικά προγράµµατα για τον σκοπό αυτό,
εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών αυτής αλλά και των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.
Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν υιοθετήσει τις ίδιες λογιστικές αρχές µε εκείνες της
Μητρικής Εταιρείας και στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι εγκεκριµένες από τα
αρµόδια όργανα τους, ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τέλος κατά την διάρκεια του κάθε διαχειριστικού έτους και σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναλύονται οι
µεταβολές των οικονοµικών µεγεθών τόσο της Μητρικής Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της, καθώς και οι
αποκλίσεις µεταξύ των προϋπολογιστικών και απολογιστικών οικονοµικών µεγεθών, µε σκοπό την επαρκή
εξήγηση τους.
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4)

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και
θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου
2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς εφόσον η Εταιρεία υπόκειται στην εν λόγω
οδηγία.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εµπεριέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007
στην Επεξηγηµατική Έκθεση, η οποία αποτελεί τµήµα της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
παρατίθεται κατωτέρω.
5)

Γενική Συνέλευση των µετόχων
 Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που
απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για:

 Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 Τροποποίηση του Καταστατικού.
 Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο
Καταστατικό.

 Έκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύουν.

 Εκλογή µελών του ∆.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο Καταστατικό.
 Εκλογή ελεγκτών.
 Εκλογή εκκαθαριστών.
 Έγκριση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.


Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται
τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική
Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο.
H Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µ' αυτές, πρέπει
να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.
∆ιευκρινίζεται ότι η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης
δεν υπολογίζονται.


Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης

H πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, την χρονολογία και την
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, αναρτάται σε εµφανή θέση στο
κατάστηµα της Εταιρείας και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην κείµενη νοµοθεσία.
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∆έκα (10) ηµέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.


Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

Οι µέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταµείο της
Εταιρείας σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή
βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. και την παρ. 4 του α. 28α του Κ.Ν. 2190/1920. H ιδιότητα
του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γ.Σ
(ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά
µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3η ηµέρα πριν από την συνεδρίαση
της Γ.Σ. Στην επαναληπτική Γ.Σ. µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. η
ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της
επαναληπτικής Γ.Σ (ηµεροµηνία καταγραφής επαναληπτικών Γ.Σ.) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3η
ηµέρα πριν από την συνεδρίαση της επαναληπτικής Γ.Σ
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από
πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. µόνο όποιος φέρει την
ιδιότητα του µετόχου κατά την οικία ηµεροµηνία καταγραφής. Αν δεν συµµορφώθηκε προς τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου ο µέτοχος µετέχει στη Γ.Σ. µόνο µετά από άδειά της.


Πίνακας µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου

Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος
της Εταιρείας, νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο πίνακας αυτός πρέπει να
περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων και
ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Από την ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γ.Σ. µέχρι και την ηµέρα της Γ.Σ., αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

i. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ.
ii. Ο συνολικός αριθµός των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται κατά την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης, συµπεριλαµβανοµένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία µετοχών,
εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεµηµένο σε περισσότερες κατηγορίες µετοχών,

iii. Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γ.Σ.
iv. Σχέδιο απόφασης για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης που προτείνεται, ή εφόσον καµιά απόφαση
δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του ∆.Σ. για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης και τυχόν
σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι µέτοχοι, αµέσως µετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία
επισηµαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προµήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη µορφή και τα
αποστέλλει ταχυδροµικώς σε κάθε µέτοχο που το ζητεί.
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Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το
20% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε
είκοσι (20) µέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον
ηµέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου
που εκπροσωπείται σε αυτήν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε
αυτήν.


Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τα
2/3 του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:







Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
Τροποποίηση του Καταστατικού.
Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο
Καταστατικό.






Έκδοση δανείου µε οµολογίες.
Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων και
Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη κάποιας απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης απαιτείται η ανωτέρω απαρτία.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε
είκοσι (20) µέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον
ηµέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το µισό του καταβεβληµένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε 20 ηµέρες δεύτερη επαναληπτική
συνέλευση, µε πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/5 του
καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση
ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από τον Νόµο, εάν δεν
επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στην
εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
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Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε
αυτήν.


Πρόεδρος – Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των
µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραµµατέα
που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.


Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην
ηµερήσια διάταξη. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα πρακτικών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Εντός πέντε (5) ηµερών το
αργότερο από την ηµεροµηνία της Γ.Σ. δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µε ευθύνη του ∆.Σ. τα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις
οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το
συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό
των αποχών.


Απόφαση απαλλαγής µελών του ∆.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση µε
ειδική ψηφοφορία που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση.
Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του ∆.Σ. δικαιούνται να µετέχουν τα µέλη του µε µετοχές των οποίων είναι
κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και
συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.


∆ικαιώµατα Μετόχων

Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά τους, µόνο µε τη συµµετοχή τους στη
Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση οµολογιών
µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το
οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο
υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
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Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν
έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωµα
προτίµησης.
Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους.
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του ως προς την Εταιρεία, στους
Ελληνικούς Νόµους και λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας.


∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Τα δικαιώµατα µετόχων της µειοψηφίας, όπως ορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις µετέπειτα
τροποποιήσεις του και προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

α) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων
στην ηµερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη
ηµερήσια διάταξη, δηλαδή δέκα τρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µαζί µε την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920.
β) µε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική
Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση
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παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως µε την µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
δ) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου,
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Τακτική Γενική
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση
Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
6)

∆ιοικητικό Συµβούλιο


Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από ∆.Σ. που αποτελείται από επτά (7) µέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά και
τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα µη - εκτελεστικά. Εκτελεστικά µέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται µε τα
καθηµερινά θέµατα της διοίκησης της Εταιρείας, ενώ µη - εκτελεστικά τα επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων
των εταιρικών ζητηµάτων. Η ιδιότητα των µελών ως εκτελεστικών ή µη -εκτελεστικών ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για εξάχρονη θητεία και
µπορούν να επανεκλεγούν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση:


∆ρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος



Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος



∆ρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος



Jochen Guenter Paul Schmidt, Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό



Νικόλαος Κορίτσας, Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό



Κωνσταντίνος Παµπούκης, Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό



Βασίλειος Τουντόπουλος, Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό

Σύντοµα βιογραφικά και πληροφορίες για τα Μέλη του ∆.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
www.iatriko.gr



Εξουσία – αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110Α/17-05-2002) περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως ισχύει
σήµερα, σε συνδυασµό µε τα όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρώτιστη
µέριµνα και καθήκον των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της
µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος.
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητές του,
απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητές του οφείλουν
έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη
σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια
του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ακεραιότητα,
αντικειµενικότητα και επαγγελµατισµό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση)
της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που
αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε τον νόµο ή
το ισχύον Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών
και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης
αυτής. Πάντως, οι αρµοδιότητες του ∆.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύουν.
Πράξεις του ∆.Σ., ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την Εταιρεία απέναντι στους
τρίτους, εκτός εάν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.
∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή
τις τροποποιήσεις του.
Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
Θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους
εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική αµοιβών της Εταιρείας, αποφασίζονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.


Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. ∆ύναται να εκλέγει έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους από τα µέλη του
και µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρµοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν,
όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
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Αντικατάσταση Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συµβούλου, επιβάλλεται στους συµβούλους που αποµένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου
που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και
ανακοινώνεται από το ∆.Σ. στην αµέσως προσεχή Γ.Σ., η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες,
ακόµα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχθηκε
µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.


Σύγκλιση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεων του Προέδρου του, στην έδρα της
Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά τον µήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το
ζητήσουν δύο (2) µέλη του.


Αντιπροσώπευση µελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να
εκπροσωπεί µόνο ένα σύµβουλο που απουσιάζει.
Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το
ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι
µικρότερος των τριών (3).
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων
όπου αντιπροσωπεύονται, εκτός από εκείνες που ρητά προβλέπονται στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και
την κείµενη νοµοθεσία.


Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και
αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.


Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της ορίζεται από την
τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆.Σ. βαραίνει την Εταιρεία, εάν
εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.
∆άνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, µέλη του ∆.Σ., Γενικούς ∆ιευθυντές ή ∆ιευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών
µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου, ή συζύγους των παραπάνω και προς τα
πρόσωπα της παρ. 5 του αρ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς µε
οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα
προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς
και για κάθε τροποποίησή τους.
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Απαγόρευση Ανταγωνισµού

Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν
κατ’ επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων,
πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι
σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης, η Εταιρεία διατηρεί δικαίωµα για
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
7)

Επιτροπές


Επιστηµονική Επιτροπή

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας κάθε Κλινικής λειτουργεί Επιστηµονική Επιτροπή, ως βασικό όργανο
εποπτείας και ελέγχου για θέµατα που αφορούν στο επίπεδο και την ποιότητα των προσφερόµενων ιατρικών και
νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Την Επιστηµονική Επιτροπή της Κλινικής απαρτίζουν όλοι οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι Ιατροί της Κλινικής µε
την Προεδρία του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή, ο οποίος ορίζεται από τη ∆ιοίκηση.
Η Επιστηµονική Επιτροπή αποτελεί το βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου για θέµατα που αφορούν στο
επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόµενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Επιλαµβάνεται για υποθέσεις
που αφορούν στο ήθος, την επιστηµονική επάρκεια, τη συµπεριφορά και εν κατακλείδι θέµατα που άπτονται των
κανόνων της δεοντολογίας ή καθ΄αυτής της επιτελέσεως του ιατρικού λειτουργήµατος. Οι αρµοδιότητές της
συνοψίζονται στα εξής:
1.

Αξιολογεί την επάρκεια του έµµισθου Επιστηµονικού Ιατρικού Προσωπικού µε βάση τη λεπτοµερή απόδοση
και τήρηση της δεοντολογίας καθενός έκαστου, καθώς και τη συµµόρφωση τους προς τις υποχρεώσεις τους
µετά από εισήγηση του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή.

2.

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

3.

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

4.

Αναλαµβάνει το έργο της συνεχούς εκπαίδευσης του µόνιµου Προσωπικού κάθε Κλινικής σε θέµατα σχετικά
µε την ποιότητα και τον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Με απόφαση της η Επιστηµονική Επιτροπή δύναται να αναθέσει τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων ζητηµάτων σε
ένα ή περισσότερα των µελών της, τα οποία υποχρεούνται σε εύλογο χρόνο να ενηµερώσουν σχετικά µε την
πορεία των εργασιών τους.
Η Επιστηµονική Επιτροπή συνεδριάζει εφ’ όσον υπάρχουν θέµατα, δύο φορές το µήνα και συγκεκριµένα την 1η
και 3η Τρίτη κάθε µήνα. Η θητεία της είναι διετής.
Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης των συνεδριάσεων ορίζονται από τον Πρόεδρο της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Θέµατα µπορούν να φέρουν και τα µέλη τη Επιτροπής, τα οποία όµως οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν
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εγγράφως, µια εβδοµάδα πριν από τη συνεδρίαση. Οµοίως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δια του
Προέδρου ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να ορίσει θέµατα της ηµερησίας διατάξεως κατά την κρίση του. Η
ηµερήσια διάταξη γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη εγγράφως τρεις (3) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη
συνεδρίαση. Τα έκτακτα θέµατα µπορούν να συζητηθούν εκτός ηµερήσιας διάταξης, µετά από σύµφωνη γνώµη
της πλειοψηφίας. Απαρτία υπάρχει µε την παρουσία 1/2 των µελών της συν ένα.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται και ο γραµµατέας της Επιστηµονικής Επιτροπής, ο οποίος και τηρεί πρακτικά. Τα
πρακτικά υπογράφονται απ’ όλα τα µέλη µε µέριµνά του.


Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας γνωµοδοτεί επί θεµάτων ηθικής και δεοντολογίας προς το ∆.Σ. της
Εταιρείας και ελέγχει την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.
Χρέη Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής κάθε Κλινικής.


Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων

Συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και απαρτίζεται, όπως ο νόµος ορίζει, από όλους τους
Επιστηµονικούς Υπευθύνους Ιατρούς της Κλινικής. Ασκεί ελέγχους στα τµήµατα ή χώρους της Κλινικής και
προτείνει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέτρα για την αποφυγή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Περαιτέρω
ελέγχει την προσήκουσα και επιµελή εφαρµογή των ως άνω µέτρων για την προστασία των ασθενών. Χρέη
προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής της Κλινικής.


Εκτελεστική Επιτροπή

Συνεδριάζει µία (1) φορά τον µήνα προκειµένου για τον έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων του Οµίλου,
των προγραµµατισµό των µελλοντικών σχεδίων δράσης, την ανάθεση καθηκόντων, τον προσδιορισµό της
στρατηγικής του Οµίλου, την αξιολόγηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και γενικά θέµατα που αφορούν στην
λειτουργία των επιµέρους λειτουργικών µονάδων του Οµίλου.
Στην εκτελεστική επιτροπή συµµετέχουν:

•
•
•
•
•
•
•

ο Πρόεδρος του ∆.Σ.,
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
ο Αντιπρόεδρος,
ο Γενικός Επιχειρησιακός και ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του Οµίλου,
ο Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου,
οι Σύµβουλοι ∆ιοίκησης και
οι Γενικοί ∆ιευθυντές των Κλινικών ή άλλα στελέχη, εάν παραστεί ανάγκη.
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∆ιοικητικές Επιτροπές

Οι ∆ιοικητικές Επιτροπές συνεδριάζουν κάθε δίµηνο και ασχολούνται µε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης κάθε
Κλινικής, αξιολόγησης των περιοδικών οικονοµικών αποτελεσµάτων και λειτουργικών δεικτών, καθώς επίσης
και µε θέµατα προγραµµατισµού δραστηριοτήτων.
Η σύνθεσή τους περιλαµβάνει:

•
•
•
•
•
•

την Εκτελεστική Επιτροπή του Οµίλου,
τον Γενικό (ή ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή) της Κλινικής,
τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας,
τη ∆ιευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή ή Προϊστάµενο,
τους Προϊσταµένους επιµέρους τµηµάτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

27

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007)

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του 2011, οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. ανήλθαν σε Ευρώ
4,30εκ. περίπου.
Το 2011, ο Όµιλος µείωσε τον συνολικό δανεισµό του κατά περίπου Ευρώ 11εκ.
Την 31/12/2011, ο συνολικός καθαρός δανεισµός του Οµίλου, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 152εκ. περίπου, ήτοι
σύνολο βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων ποσό Ευρώ 166,71εκ., µείον ταµειακά διαθέσιµα ποσό
Ευρώ 14,72εκ.
Οι καθαρές ταµειακές ροές του Οµίλου για το έτος, ανήλθαν σε Ευρώ (11,174)εκ. περίπου.
Καθαρός ∆ανεισµός: Σύνολο των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα
και τα ισοδύναµα αυτών.
Ο σχετικός δείκτης καθαρού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια του Οµίλου έχει ως εξής :

Όµιλος
Περίοδος από 01.01 - 31.12

2011

Καθαρός ∆ανεισµός / Ίδια Κεφάλαια
(Net Debt / Equity)

Εταιρεία
2010

110,38%

101,40%

2011

2010

92,90%

90,40%

(α) ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 31η ∆εκεµβρίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 26.888.153,80 ευρώ και ήταν
διαιρεµένο σε 86.735.980 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ η καθεµία.
Με βάση το µετοχολόγιο της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:

Στοιχεία Μητρώου Μετόχων
την 31.12.2011

Αριθµός µετοχών

% συµµετοχής
στο Μετοχικό
Κεφάλαιο

G.Apostolopoulos Holdings SA

27.833.843

32,09%

Asklepios International GMBH

26.649.532

30,72%

Eurofinanciere d’ Investissement Monaco

2.585.057

2,98%

Credit Suisse AG

6.849.876

7,90%

22.817.672

26,31%

86.735.980

100,00%

Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής <2%
Σύνολο
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Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές
κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνδέουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται
από τον Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχουν.
(γ) Σηµαντικές άµεσες και έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007.
Την 31η ∆εκεµβρίου 2011, η G.Apostolopoulos Holdings, κατείχε ποσοστό 32,09%. Η Asklepios International
Gmbh, κατείχε ποσοστό 30,72%.
(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου, εκτός από τα προβλεπόµενα από τον Ν. 2190/1920.
στ) Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών ∆.Σ. και τροποποίησης

καταστατικού εφόσον

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
∆εν υπάρχουν.
(ζ) Αρµοδιότητα ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.
2190/1920.
Με την επιφύλαξη της παρ. 17 του άρθρου, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης
πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας και µετά την από 20-7-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων, η οποία ανανέωσε την πιο πάνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα πέντε
ετών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των µελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή µέρος του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση νέων
µετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Η πιο πάνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
∆εν έχει γίνει ανανέωση της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
(η) Συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνεπάγονται περιορισµούς στη
µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
∆εν υπάρχουν.
(θ) Κάθε σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας
αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η δηµοσιοποίηση της συµφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην
Εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.
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(ι) Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της,
η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της
θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν.
Τέλος, τα κύρια δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µετοχή, σύµφωνα µε το καταστατικό της
Εταιρείας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής :
i.

∆ικαιώµατα Μετόχων
Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά τους, µόνο µε τη συµµετοχή τους στη
Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση οµολογιών
µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το
οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο
υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν
έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωµα
προτίµησης.
Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους.
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του ως προς την Εταιρεία, στους
Ελληνικούς Νόµους και λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας.

ii.

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Τα δικαιώµατα µετόχων της µειοψηφίας, όπως ορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις µετέπειτα
τροποποιήσεις του και προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

α) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα πέντε (15)
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τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων
στην ηµερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη
ηµερήσια διάταξη, δηλαδή δέκα τρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µαζί µε την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920.
β) µε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική
Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως µε την µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
δ) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου,
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Τακτική Γενική
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση
Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Μαρούσι, 30/3/2012
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική
τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 25 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός
ότι ο Όµιλος, λόγω µη τήρησης εντός προκαθορισµένων ορίων ορισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών
υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 143.732 χιλ. κατά την 31.12.2011, βρίσκεται σε
διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τον επανακαθορισµό των όρων των υποχρεώσεων
αυτών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ως άνω διαπραγµάτευσης κρίνεται σηµαντική για την απρόσκοπτη
λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου στο µέλλον. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε
το θέµα αυτό.
Άλλο Θέµα
Oι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς διαφοροποίηση την 30η Μαρτίου 2011 επί των οικονοµικών
καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης,
η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν
2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες ενοποιηµένες και µη Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το διοικητικό συµβούλιο της "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." την 30η Μαρτίου 2012 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Γεώργιος Αποστολόπουλος
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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)
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΚΑΙ 2010
Ο Όµιλος

Σηµειώσεις

Η Εταιρεία

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

2011

2010

2011

2010

ΕΣΟ∆Α:
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

8

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και
διάθεσης

219.004

233.365

207.034

220.417

(187.837)

(205.706)

(168.286)

(191.247)

31.166

27.659

38.748

29.171

9

(39.093)

(35.908)

(35.489)

(31.501)

10

3.736

3.210

3.637

3.800

11

(11.275)

(7.883)

(16.940)

(7.051)

(15.466)

(12.922)

(10.045)

(5.581)

(3.628)

(454)

(1.277)

(632)

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ /
(ΖΗΜΙΕΣ)

(19.094)

(13.376)

(11.322)

(6.213)

Αποδιδόµενο σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
εταιρείας

(19.159)

(13.427)

(11.322)

(6.213)

65
(19.094)

52
(13.376)

(11.322)

(6.213)

13

(0,22)

(0,15)

(0,13)

(0,07)

13

86.735.980

86.735.980

86.735.980

86.735.980

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/(έξοδα)
ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
Φόροι εισοδήµατος

12

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή
(σε Ευρώ)
Βασικά
Μέσος σταθµικός αριθµός
µετοχών
Βασικός
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ 2010

Ο Όµιλος

Σηµειώσεις
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά):
Λοιπά συνολικά έσοδα:

Η Εταιρεία

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

2011

2010

2011

2010

(19.094)

(13.376)

(11.322)

(6.213)

Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους:

(17)

(110)

0

0

(17)

(110)

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα / (έξοδα) µετά από
φόρους:

(19.111)

(13.486)

(11.322)

(6.213)

Αποδιδόµενο σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(19.177)
65

(13.537)
52

(11.322)

(6.213)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
31-∆εκ
31-∆εκ
31-∆εκ
31-∆εκ
Σηµειώσεις
2011
2010
2011
2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία:
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
14
266.527
275.934
238.073
244.252
Υπεραξία
15
1.979
Ασώµατα πάγια στοιχεία
15
327
474
172
256
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
16
32.889
40.792
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες
17
352
335
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
368
412
364
408
Αναβαλλόµενη Φορολογία Ενεργητικού
12
6.542
7.616
6.481
5.583
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
στοιχείων
274.116
286.750
277.978
291.291
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:
Αποθέµατα
18
5.797
4.876
5.448
4.389
Εµπορικές απαιτήσεις
19
162.729
163.417
161.771
160.983
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
20
11.670
15.167
29.722
27.639
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
21
1.758
1.596
1.758
1.596
Χρηµατικά διαθέσιµα
22
14.715
18.747
12.480
16.814
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Κέρδη εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά
αποθεµατικά
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις :
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενη Φορολογία Παθητικού
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες την επόµενη χρήση
Φόροι πληρωτέοι
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
∆εδουλευµένες και λοιπές
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

196.669
470.785

203.802
490.551

211.180
489.158

211.421
502.712

23
23

26.888
19.777
10.414

26.888
19.777
29.639

26.888
19.777
34.841

26.888
19.777
46.164

24

80.621
137.700

80.572
156.877

80.356
161.863

80.356
173.186

199
137.900

191
157.068

161.863

173.186

2.617
22
20.104
19.111
-

4.357
22
19.346
17.309
113

1.624
17.893
18.853
-

2.758
17.235
17.047
113

41.853

41.147

38.370

37.153

29
25

77.366
164.090

83.214
26.804

84.536
161.233

90.044
23.965

25
21

9.524
8.122

146.656
5.718
9.585

8.793
8.122

146.656
4.080
9.585

30

31.931

20.359

26.240

18.042

291.033

292.336

288.924

292.372

470.785

490.551

489.158

502.712

25
26
12
27
28
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ο Όµιλος
∆ικαιώµατα

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή
Μερίσµατα µητρικής
Μερίσµατα πληρωθέντα στην µειοψηφία
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
Τακτικό,
αφορολόγητα,
Μετοχικό
Υπέρ το
και ειδικά
Κέρδη
κεφάλαιο
άρτιο
αποθεµατικά
εις νέον
26.888
19.777
80.572
29.639
(17)
(19.159)
66
(66)

26.888

19.777

80.621

10.414

µειοψηφίας

Σύνολο
156.877
(19.176)
0
0
0
137.700

Η Εταιρεία

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό,
αφορολόγητα,
και ειδικά

Σύνολο
Ιδίων
κεφάλαιο
άρτιο
αποθεµατικά
εις νέον
Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011
26.888
19.777
80.356
46.164
173.186
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
(11.322)
(11.322)
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή
0
Μερίσµατα
0
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011
26.888
19.777
80.356
34.842
161.863
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

39

Κέρδη

191
65

(57)
199

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

157.068
(19.111)
0
0
(57)
137.900

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ο Όµιλος
∆ικαιώµατα

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2010
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή
Μερίσµατα µητρικής
Μερίσµατα πληρωθέντα στην µειοψηφία
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2010

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
Τακτικό,
αφορολόγητα,
Μετοχικό
Υπέρ το
και ειδικά
Κέρδη
κεφάλαιο
άρτιο
αποθεµατικά
εις νέον
26.888
19.777
76.245
47.504
(110)
(13.427)
4.437
(4.437)

26.888

19.777

80.572

29.639

µειοψηφίας

Σύνολο
170.414
(13.537)
0
0
0
156.877

Η Εταιρεία

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό,
αφορολόγητα,
και ειδικά

Σύνολο
Ιδίων
κεφάλαιο
άρτιο
αποθεµατικά
εις νέον
Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2010
26.888
19.777
76.014
56.720
179.399
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
(6.213)
(6.213)
Μεταβολές αποθεµατικών από διανοµή
4.343
(4.343)
0
Μερίσµατα
0
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2010
26.888
19.777
80.356
46.164
173.186
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Κέρδη

230
52

(90)
191

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

170.644
(13.486)
0
0
(90)
157.068

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΚΑΙ 2010
Ο Όµιλος
31-∆εκ
31-∆εκ
2011
2010
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως προ φόρων
(15.466)
(12.922)
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
13.977
12.409
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
0
(1)
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
1.803
2.269
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
5.998
3.155
Λοιπές προβλέψεις και έκτακτα αποτελέσµατα
0
(218)
(Κέρδη)/Ζηµιές από πώληση παγίων
6
(204)
1.978
0
Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού
Έσοδα από συµµετοχές
(50)
(76)
(Κέρδη)/Ζηµιές από Συγγενείς Εταιρείες του οµίλου
(17)
29
Αντιστροφή αποµείωσης συµµετοχής σε συγγενή
επιχείρηση
0
(135)
(2.327)
(2.427)
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
11.691
10.492
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών
εξωτερικού
0
(69)
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
17.592
12.302
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα
Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι πληρωθέντες
Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Μερίσµατα εισπραχθέντα από θυγατρικές
Μερίσµατα εισπραχθέντα από λοιπές επιχειρήσεις
Εισπραχθείσες εγγυήσεις
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις
Αγορά µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων
επενδύσεων
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου από Συγγενή Εταιρεία
του οµίλου
Πωλήσεις µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων
επενδύσεων
Ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες
Έκδοση Μετοχών
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους
Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµων δανείων
Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµων δανείων
Πληρωµή χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία
Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

Η Εταιρεία
31-∆εκ
2011

31-∆εκ
2010

(10.045)

(5.581)

10.509
0
1.806
7.729
0
9
7.903
(28)
0

10.975
(1)
2.199
3.155
(217)
(204)
0
(355)
0

0
(2.304)
11.369

(135)
(2.360)
9.901

0

0

26.948

17.377

(921)
(1.771)

1.454
1.773

(1.060)
(10.867)

1.339
(3.728)

8.388
(11.691)
(760)

(23.224)
(10.335)
(615)

5.983
(11.368)
(204)

(10.729)
(9.744)
298

10.838

(18.645)

9.432

(5.187)

(4.485)
39
702
0
50
0
0

(8.133)
4
1.008
0
76
0
0

(4.290)
35
678
339
0
0
0

(5.709)
4
941
44
0
0
0

0

0

0

(5.865)

0

135

0

135

0

0

0

0

(3.694)

(6.910)

(3.238)

(10.450)

0
(7)
(6.423)
(3.000)
(1.688)
(56)

0
0
17.994
(406)
(2.178)
(90)

0
(7)
(6.423)
(3.000)
(1.099)
0

0
0
17.980
(666)
(1.601)
0

(11.174)
(4.031)
18.746
14.715

15.320
(10.234)
28.980
18.746

(10.529)
(4.335)
16.814
12.480

15.713
76
16.738
16.814

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Στοιχεία Επιχείρησης:
∆ιοικητικό Συµβούλιο:

∆ρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος – Πρόεδρος ∆.Σ.
∆ρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος – ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος
Jochen Guenter Paul Schmidt – Μέλος ∆.Σ. (Μη
εκτελεστικό)
Νικόλαος Κορίτσας - Μέλος ∆.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Παµπούκης Κων/νος- Μέλος ∆.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Τουντόπουλος Βασίλειος- Μέλος ∆.Σ. (Μη εκτελεστικό)

Έδρα Εταιρείας:

∆ιστόµου 5-7 , Τ.Κ. 15125 Μαρούσι

ΑΡ.ΜΑΕ:

13782/06/Β/86/06

Ελεγκτική Εταιρεία:

BDO Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών
Αχιλλέως 8 και Λάµπρου Κατσώνη
176 74 Καλλιθέα, Αθήνα
Ελλάδα
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο
‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.’ (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο
‘‘Όµιλος’’) δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας µε την οργάνωση και
εκµετάλλευση νοσηλευτικών µονάδων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν την έδρα τους στο ∆ήµο
Αµαρουσίου Αττικής, στην οδό ∆ιστόµου 5-7 και απασχολούν 2.512 και 2.879 υπαλλήλους αντίστοιχα.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Οι εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου µαζί µε τα σχετικά ποσοστά του Οµίλου περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ονοµασία εταιρείας

Χώρα έδρας

∆ραστηριότητα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α Εµπορία Ιατρικού Εξοπλισµού & Υγειονοµικού Υλικού
ΑΕΒΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ
ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α ∆ιαγνωστικό Κέντρο
ΕΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL
ΕΛΛΑ∆Α Οργάνωση & ∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων
AFFILIATES
INTERNATIONAL
MEDSANA BMC
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο
BIOAXIS SRL (πρώην
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο
MEDSANA SRL)
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΛΑ∆Α Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων
ΥΓΕΙΑΣ
Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων

%
%
συµµετοχής συµµετοχής
οµίλου
οµίλου
2011
2010
100,00%

100,00%

51,00%

51,00%

50,50%

50,50%

33,00%

33,00%

68,89%

68,89%

100,00%

100,00%

78,90%

78,90%

100,00%

100,00%

99,99%

99,99%

55,00%

55,00%

ORTELIA HOLDINGS

ΚΥΠΡΟΣ

MEDICAFE A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

100,00%

100,00%

INTEROPTICS A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

Εµπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής
πληροφόρησης & συστηµάτων πληροφορικής

27,33%

27,33%

Καφεζαχαροπλαστείο-κυλικείο
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3α. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(a)
Βάση σύνταξης των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες ετήσιες
ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής τους. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού
κόστους µε εξαίρεση τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες.
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν αποκλίσεις
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία και οι Ελληνικές θυγατρικές της τηρούν τα
λογιστικά τους βιβλία και ετοιµάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό
Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές της Εταιρείας τηρούν τα
λογιστικά τους στοιχεία και ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Για την προετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων της µητρικής, οι οικονοµικές καταστάσεις των ξένων θυγατρικών προσαρµόζονται σε
σχέση µε τις διατάξεις του Ελληνικού Εµπορικού Νόµου 2190/1920. Οι συνηµµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις
κατάλληλα προσαρµοσµένες και αναµορφωµένες βάσει εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να
συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΑ.
(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε
ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011, στις
30 Μαρτίου 2012.
(δ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί
όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και
εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιµήσεις.
3β. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
(a) Βάση Ενοποίησης: Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας καθώς και όλων των θυγατρικών
εταιρειών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η Εταιρεία µέσω άµεσης ή έµµεσης
κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δύναµη άσκησης ελέγχου στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο
ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα κατά την οποία
ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις µιας θυγατρικής
(Κέντρο Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων Α.Ε.), στην οποία αν και η µητρική
κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου, ασκεί έλεγχο µέσω της δυνατότητας διορισµού
της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνεται και η εταιρεία Medicafe Α.Ε. µε την µέθοδο
της καθαρής θέσης, στην οποία ο Όµιλος κατέχει µεν το 55% αλλά λόγω εκχώρησης της διαχείρισης σε
τρίτους, η κυριότητα αυτή δεν συνιστά έλεγχο, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες
οικονοµικές καταστάσεις » παράγραφος 13.
Οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου Έρευνα και Αξονική Έρευνα σύµφωνα µε αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων τους έχουν τεθεί σε εκκαθάριση από 1/7/2006. Προγενέστερα και καθόλη την διάρκεια της
χρήσης 2006 οι εν λόγω εταιρείες µεταβίβασαν µαζί µε τα παραγωγικά τους πάγια – µηχανολογικό
εξοπλισµό, τις λειτουργίες τους στην Μητρική εταιρεία µε συνέπεια οι Ισολογισµοί τους να µην
περιλαµβάνουν µη κυκλοφορούντα στοιχεία. Εποµένως η εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών δεν έχει
θεωρηθεί ως διακοπτόµενη δραστηριότητα ώστε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες» προκειµένου να παρουσιαστούν διακεκριµένα τα λειτουργικά τους αποτελέσµατα και
τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Όλες οι
θυγατρικές που ενοποιούνται συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για την ίδια περίοδο και την
ίδια ηµεροµηνία (31 ∆εκεµβρίου) µε αυτήν της µητρικής µε εξαίρεση τις θυγατρικές Έρευνα και Αξονική
Έρευνα, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις για περιόδους 1/7-30/6. Όµως για σκοπούς
ενοποίησης συντάχθησαν οικονοµικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών που αφορούσαν την ίδια
περίοδο µε αυτήν της Μητρικής (1/1/2011-31/12/2011), οι οποίες και περιλήφθησαν στην ενοποίηση.
Ο Όµιλος ακολουθεί τη λογιστική πολιτική σύµφωνα µε την οποία χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους
µετόχους της µειοψηφίας ως συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους του Οµίλου.
(β) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (απλές οικονοµικές καταστάσεις): Οι συµµετοχές της
µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν
σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
(γ) Συµµετοχές σε Συγγενείς:
(i) Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: Οι συµµετοχές του Οµίλου στις εταιρείες στις οποίες ασκεί
σηµαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες, λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσεως. Με βάση αυτή τη µέθοδο, η συµµετοχή στην συνδεδεµένη καταχωρείται στο κόστος
κτήσεως πλέον των µεταβολών στο ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή τους θέση, µετά την αρχική
ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Η ενοποιηµένη κατάσταση
αποτελεσµάτων απεικονίζει την αναλογία του Οµίλου στα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης. Όλες οι
συγγενείς εταιρείες που περιλήφθησαν στην ενοποίηση συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για
την ίδια περίοδο και την ίδια ηµεροµηνία (31 ∆εκεµβρίου) µε αυτήν της µητρικής.
(ii) Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής: Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις
απλές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές
αποµείωσης.

(δ) Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες (από κοινού ελεγχόµενες οντότητες) : Ο Όµιλος δεν συµµετέχει σε
κοινοπραξίες, οι οποίες αποτελούν από κοινού ελεγχόµενες οντότητες µε άλλες επιχειρήσεις. Οι από
κοινού ελεγχόµενες οντότητες περιλαµβάνοται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την
µέθοδο της καθαρής θέσεως σύµφωνα µε την παράγραφο 38 του ∆.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε
κοινοπραξίες » µέχρι την ηµεροµηνία που ο Όµιλος παύει να τις ελέγχει από κοινού µε άλλους
εταίρους.
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(ε) Μετατροπή ξένων νοµισµάτων: Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των
Ελληνικών θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ
χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των
συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία
του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να
αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τη αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε
ξένα νοµίσµατα απεικονίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων. Τα κέρδη ή ζηµίες που
προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων.
Το νόµισµα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Οµίλου είναι το επίσηµο νόµισµα της εκάστοτε
χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων όλοι
οι λογαριασµοί του ισολογισµού των θυγατρικών µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την συναλλαγµατική
ισοτιµία που είναι σε ισχύ την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Τα έσοδα και τα έξοδα
µετατρέπονται µε βάση την µέση σταθµική ισοτιµία που επικρατούσε κατά την διάρκεια του έτους.
Η σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω µετατροπή καταχωρείται απ’ ευθείας στα
ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
(στ) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούνται κυρίως από λογισµικά
προγράµµατα και εµπορικά δικαιώµατα. Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους,
η οποία έχει οριστεί στα πέντε έτη. Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος
αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου
αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και
τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους.
(ζ) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την
πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράµµατος αναγνωρίζονται σαν
ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις».
(η) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά
οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα
παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του
εσόδου.
Πώληση υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
Πώληση αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και
του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
Μερίσµατα
Tα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα
αρµόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέµουν.
(θ) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα, και τα κτίρια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος (τεκµαρτό
κόστος βάσει των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 1), µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
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αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός
αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
αποµείωσης της αξίας τους.
Η Εταιρεία και ο Όµιλος προέβη στην αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων κατά την 1η
Ιανουαρίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές
προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα
των αντίστοιχων παγίων.
Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή
όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι
ζηµιές που προκύπτουν από την διαγραφή του παγίου περιλαµβάνονται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα
της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
(ι) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές, οι οποίοι
προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που
χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία
Κτίρια
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ετήσιο Ποσοστό
2%
6,67%- 10%
6%-10%
10%- 20%

Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία Ισολογισµού
(κ) Υπεραξία: Οι συνενώσεις εκµεταλλεύσεων λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς (acquisition
accounting method). Με βάση αυτή τη µέθοδο αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες τα περιουσιακά στοιχεία
(περιλαµβανοµένων των προγενέστερα µη αναγνωρισµένων ασώµατων περιουσιακών στοιχείων) και οι
υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων των ενδεχόµενων υποχρεώσεων) του εξαγοραζόµενου κατά την
ηµεροµηνία εξαγοράς. H υπεραξία από συνενώσεις εκµεταλλεύσεων προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ του
τιµήµατος και της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, των επιµέρους περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Στη συνέχεια η υπεραξία
αποτιµάται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν
γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Κατά την
ηµεροµηνία εξαγοράς (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιµερισµού του τιµήµατος
εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή σε
οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που αναµένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή.
Η αποµείωση προσδιορίζεται µε εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών
ροών, οι οποίες σχετίζονται µε την υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένης και της
αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης.
Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, πωληθεί,
τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα πρέπει να συµπεριληφθεί στην λογιστική αξία του
τµήµατος αυτού προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί
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στο πωληθέν τµήµα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τµήµατος που πωλήθηκε και του
τµήµατος της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών που παραµένει.
Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις εταιρειών, έχει επιµερισθεί και
παρακολουθείται σε επίπεδο Οµίλου στις βασικές µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών (cash
generating units), οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε σχέση µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Ο Όµιλος, προκειµένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέµα
αποµείωσης της υπεραξίας, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους αποµείωσης επί των µονάδων
παραγωγής ταµειακών ροών, στις οποίες έχει επιµερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Οµίλου, και µε βάση
τους διενεργηθέντες ελέγχους προέκυψε θέµα αποµείωσης (βλέπε σηµείωση 15).
Όταν ο Όµιλος αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής του σε υφιστάµενες θυγατρικές εταιρείες (εξαγορά
ποσοστών µειοψηφίας), η συνολική διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της αναλογίας των
ποσοστών µειοψηφίας που αποκτώνται (υπεραξία ή αρνητική υπεραξία) εκκαθαρίζεται απ’ ευθείας στα
ίδια κεφάλαια επειδή θεωρείται ως συναλλαγή µεταξύ µετόχων (entity concept method). Κατ’
αντιστοιχία, όταν πωλούνται ποσοστά µειοψηφίας (χωρίς η τελική συµµετοχή να οδηγεί σε απώλεια
του ελέγχου της θυγατρικής), τότε τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια.
(λ) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων
ακινητοποιήσεων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε
ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για
σκοπούς αποµείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί
να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην ενοποιηµένη κατάσταση
αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα
µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση
ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα
στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές
δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
(µ) Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i)

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

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
• Ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως,
χωρίς σηµαντική καθυστέρηση υπό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης.
• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού, ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον
έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.
Όπου ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο
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βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη
συµµετοχή, η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην
χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού
που µπορεί ο Όµιλος να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή
δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και
δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου είναι η
αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την
περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου, το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η
συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.
(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου
µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας
υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
(ν) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των ετοίµων και ηµι-ετοίµων προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα
που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και
αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα (βασιζόµενο σε κανονική λειτουργική
ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει κόστη δανεισµού) και συσκευασία. Το κόστος των πρώτων υλών
και των ετοίµων προϊόντων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία των ετοίµων προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας
µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την
πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος
αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικά τα αποθέµατα των φαρµάκων
αποτιµώνται µε διαφορετικό τρόπο, δηλαδή στην τελευταία τιµή κτήσεως, λόγω του υφισταµένου
καθεστώτος διατιµήσεως, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.2 «Αποθέµατα», παράγραφος 25.
(ξ) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων
εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι
µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης)
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται από τη διοίκηση
για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα σχετικής πρόβλεψης µε κριτήρια τη δυνατότητα του πελάτη να
πληρώσει και την παλαιότητα των υπολοίπων του. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται
στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Οµίλου να µη διαγράφεται
καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της.
(ο) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων προέρχεται από
δηµόσιους ασφαλιστικούς οργανισµούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των
οποίων θεωρείται περιορισµένος. Όσον αφορά το υπόλοιπο µέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του µεγάλου αριθµού των
πελατών.
(π) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. Για τη
σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
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(ρ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Μητρικής
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της
ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στον λογαριασµό «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια
Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
(σ) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Όλες οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο
κόστος. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα δάνεια που είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται
βάσει της τιµής κλεισίµατος της εκάστοτε ηµεροµηνίας ισολογισµού. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται
επί τη βάση του δεδουλευµένου.
(τ) Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο την οποία
πραγµατοποιούνται.
(υ) Αποθεµατικό για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για
αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που
έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των
εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας
την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method).
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας, στις
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που
έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος
προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά
κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο
έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν.
Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη
διάρκεια - περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του
καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10%
τις µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης
δεν χρηµατοδοτούνται.
(φ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τους
κύριους Κρατικούς Ασφαλιστικούς Φορείς που αφορούν στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ), οι οποίοι
χορηγούν συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος
να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς
καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για
την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους.
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή
µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.

υποχρέωση για την πληρωµή

(χ) Τραπεζικός δανεισµός : Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το
οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα έξοδα
σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο
του πραγµατικού επιτοκίου (effective rate). Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις διαφορές του
αναπόσβεστου κόστους αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης όπως και οι διαφορές που
προκύπτουν κατά την αποαναγνώριση (αποπληρωµή) της δανειακής υποχρέωσης. Τα κόστη δανεισµού
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγµατοποιούνται.
(ψ) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος
υπολογίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην
Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος
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εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές
τους δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
φορολογικών αρχών και από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων
φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε
προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:
•
Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την αποµείωση
της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση του στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε µία συναλλαγή, η
οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία.
•
Αναφορικά µε τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συµµετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των
προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον.
•
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπιπτόµενες προσωρινές
διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι
πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των
εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών
απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.
•
Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που σχετίζεται µε
τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγµή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία.
•
Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόµενο
φόρο εισοδήµατος στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο
προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι
των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και
µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί, ή, η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(ω) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο,
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου ή, αν
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αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για
χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της µείωσης της
χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας στα αποτελέσµατα. Τα
κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου
ή την διάρκεια της µίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους της κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων
αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια
της µίσθωσης.
(αα) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει
παρούσα νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η
εκκαθάρισή της µέσω εκροής πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να
πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται
έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι
προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν
συντελεστή προ φόρων, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική
αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την
υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που περιλαµβάνουν
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
(αβ) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη
που αποδίδονται στους µετόχους της Μητρικής Εταιρείας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που
αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται
διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους του Οµίλου (προσαρµοσµένο µε την
επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό
µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές).
(αγ) Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τοµέα ∆ραστηριότητας: Ο Όµιλος παρέχει χρηµατοοικονοµικές
και άλλες πληροφορίες αναφορικά µε τους λειτουργικούς του τοµείς ή συναθροίσεις λειτουργικών
τοµέων που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Λειτουργικοί τοµείς είναι τµήµατα µιας οντότητας για τα
οποία υπάρχουν διαθέσιµες, ιδιαίτερες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και οι οποίες αξιολογούνται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα από την ∆ιοίκηση, µε σκοπό την κατανοµή πόρων και την αξιολόγηση
αποδόσεων.
Η αξιολόγηση της απόδοσης του τοµέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσµατα και στα
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων. Ο όµιλος εφαρµόζει
τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιµέτρηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων των τοµέων µε αυτές των
οικονοµικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγές µεταξύ των λειτουργικών τοµέων πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια
λειτουργίας του οµίλου κατά τρόπο παρόµοιο µε αυτές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών. Οι
διατοµεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.
(αδ) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και δραστηριότητες αντιστάθµισης κινδύνων: Tα
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία στην
ηµεροµηνία συµβάσεως και µεταγενέστερα επιµετρώναι στην εύλογη τους αξία. Η µέθοδος
αναγνώρισης του κέρδους ή ζηµίας που απορρέει από την αποτίµηση αυτή εξαρτάται από το κατά
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πόσον αυτά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία έχουν προσδιοριστεί ως εργαλεία
αντιστάθµισης κινδύνου και τη φύση του αντισταθµιζόµενου κινδύνου. Ο Οµιλος καταγράφει κατά την
ηµεροµηνία συναλλαγής τη σχέση µεταξύ του αντισταθµιστικού εργαλείου και του αντισταθµιζόµενου
αντικειµένου (αύξηση κυµαινόµενου επιτοκίου) καθώς και του σκοπού αντιστάθµισης κινδύνου και της
στρατηγικής υλοποίησης συναλλαγών αντιστάθµισης κινδύνου. Ο Οµιλος καταγράφει επίσης το αρχικό
σκεπτικό για την αντιστάθµιση κινδύνου και µετρά, κατά την διάρκεια των συναλλαγών, την
αποτελεσµατικότητά των εργαλείων αυτών στο να αντισταθµίζουν την διακύµανση στις ταµειακές ροές
των αντικειµένων αντιστάθµισης.
Τον Φεβρουάριο του 2008, ο Όµιλος σύνηψε συµφωνίες χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, και πιο
συγκεκριµένα είτε απλές συµφωνίες ανταλλαγής ταµειακών ροών (interest rate swaps) είτε συµφωνίες
περιορισµού του επιτοκίου εντός επιτοκιακών διαδρόµων µε µέγιστο και ελάχιστο (interest rate
collars), ως πράξεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών. Οι συµφωνίες αυτές συνήφθησαν βάσει
συµβατικών υποχρεώσεων που απέρρεαν από σύµβαση Οµολογιακού ∆ανείου που εξέδωσε ο Όµιλος
τον Ιούλιο και Νοέµβριο του 2007. Η σύµβαση του Οµολογιακού ∆ανείου προέβλεπε ότι ο Όµιλος θα
προέβαινε σε συµφωνίες χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, που θα περιόριζαν την έκθεση στον
επιτοκιακό κίνδυνο, τουλάχιστον για το ήµισυ του ύψους του Οµολογιακού ∆ανείου. Τα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που συνήψε ο Όµιλος αντιστοιχούν µε ακρίβεια στις ηµεροµηνίες
εκτοκισµού και αποπληρωµών κεφαλαίου του Οµολογιακού ∆ανείου.
Το µέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην αποτελεσµατική αντιστάθµιση του
κινδύνου, αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά
απορρέει από κινήσεις στην εύλογη αξία που αναλογεί στην µη αποτελεσµατική αντιστάθµιση κινδύνων,
αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα. Τα συσσωρευµένα ποσά στο αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων
ανακυκλώνονται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων στις περιόδους όπου το αντικείµενο
αντιστάθµισης επηρεάζει το αποτέλεσµα (όταν λαµβάνει χώρα η προβλεπόµενη προς αντιστάθµιση
συναλλαγή).
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθµισης
κινδύνου και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνου ταξινοµούνται ως
παράγωγα προς πώληση και επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.
(αε) Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Τα (πρωτογενή)
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39,
ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από της εξής τέσσερις
κατηγορίες:
•
•
•
•

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

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων δαπανών
απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:

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

Απαιτήσεις και δάνεια:

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

Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη:

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

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις:

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία
από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται σαν διαθέσιµες προς πώληση
επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην
εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο κονδύλι
της καθαρής θέσης µέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, χρήση κατά την
οποία τα σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά
προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος.
Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε
βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης.
Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, µε
αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της
αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων.
(αστ) Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισµό όταν υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων. Οι
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποίησης τους
για την συστηµατική συσχέτισή τους µε τα επιχορηγούµενα έξοδα.
(αζ) ∆ιανοµή µερισµάτων: Η υποχρεωτική βάσει νόµου διανοµή µερισµάτων στους µετόχους του
Οµίλου αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανοµή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
(αη) Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεµηθεί για να συµφωνούν µε αλλαγές
στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσης 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.
(αθ)
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων: Το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µία σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερµηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των
οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2011 και
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εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω:
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2013)
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, το οποίο προορίζεται για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39, όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών
του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.
Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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
∆ΠΧΑ 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.
∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2012)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 40
«Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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.
∆ΛΠ 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.
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∆ΛΠ 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.
∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται
υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και
οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Ο Όµιλος
βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση,
που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς
τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη
οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (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. Το 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.
∆ΠΧΑ 11, Από κοινού συµφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται
σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά
την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από
κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε
από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους
συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Ο Όµιλος βρίσκεται
στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2013).
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές
επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από
κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική
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οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να
είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ΛΠ 27, Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις’. Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά
µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ
28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ∆ΛΠ 31 ‘Συµµετοχές σε κοινοπραξίες’ που
αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν
λόγω προτύπου.
∆ΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες – τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό
χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για
την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία
µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 24 από την 1η Ιανουαρίου 2011.
∆ΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς- τροποποίηση
(ισχύει από 1 Ιουλίου 2011).
Αυτές οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν δύο αλλαγές στο ∆ΠΧΑ 1. Η πρώτη τροποποίηση, αντικαθιστά
τις αναφορές στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της 1 Ιανουαρίου 2004, µε την ‘ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΑ’, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις οικονοµικές οντότητες που υιοθετούν τα ∆ΠΧΑ για
πρώτη φορά να αναδηµοσιεύσουν αποαναγνωρίσεις που συνέβησαν πριν την ηµεροµηνία της
µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Η δεύτερη τροποποίηση παρέχει οδηγίες για το πώς µια οικονοµική οντότητα θα
πρέπει να παρουσιάσει τις οικονοµικές τις καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο
όπου η οικονοµική οντότητα αδυνατούσε να συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΑ εξαιτίας του γεγονότος ότι το
νόµισµα λειτουργίας της ήταν εκτεθειµένο σε υπερπληθωρισµό. Ο Όµιλος εκτιµάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Με τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9: ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα’, οι οικονοµικές οντότητες που
εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, αλλά είναι
υποχρεωµένες να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται σε:
•

Αλλαγές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, εµφανίζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στην λογιστική αξία µε βάση τις
κατηγορίες επιµετρήσεώς τους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 και τις αλλαγές στην λογιστική αξία
που προκύπτουν από αλλαγή στη µέθοδο επιµέτρησης, όπως από το αποσβεσµένο κόστος στην
εύλογη αξία, κατά την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9.
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•

Γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν
αναταξινοµηθεί ώστε να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, ως αποτέλεσµα της µετάβασης
στο ∆ΠΧΑ 9, όπου θα αναφέρονται: (α) η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, (β) η εύλογη
αξία κέρδους ή ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα ή στα λοιπά συνολικά
έσοδα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινοµηθεί, (γ) το πραγµατικό επιτόκιο που
καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία αναταξινόµησης, (δ) τα αναγνωριζόµενα έσοδα ή έξοδα
από τόκους. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΠΧΑ 7 , Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες
των οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή τη
δυνητική επίδραση των συµψηφισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων συµψηφισµού που
σχετίζονται µε τα αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισµένες
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Ο Όµιλος
βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Το ∆ΠΧΑ 9 περιλαµβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
προστέθηκαν, µε τις περισσότερες από αυτές να µεταφέρονται αµετάβλητες από το ∆ΛΠ 39. Κατά
συνέπεια, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επιµετρείται στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων αν διακρατείται προς πώληση ή προσδιορίζεται ως επιµετρούµενη στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις
επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος. Σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις για τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις ταξινόµησης για ενσωµατωµένα παράγωγα έχουν διατηρηθεί.
Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, οι
οποίες προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και σχετίζονται µε αλλαγές στον
πιστωτικό κίνδυνο της οικονοµικής οντότητας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά
συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ 'εξαίρεση, εφόσον κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε µια λογιστική
αναντιστοιχία (όταν υπάρχει µια αντίστοιχη θέση σε περιουσιακό στοιχείο το οποίο επίσης επιµετράται
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων), είναι δυνατόν να ληφθεί µια αµετάκλητη απόφαση για
την αναγνώριση ολόκληρης της µεταβολής στην εύλογη αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης
στα αποτελέσµατα. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Η τροποποίηση αλλάζει την ηµεροµηνία έναρξης ώστε το ∆ΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρµοστεί σε
ετήσιες περιόδους αρχής γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η πρόωρη
εφαρµογή. Η τροποποίηση επίσης µεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδηµοσίευση
προηγούµενων περιόδων. Οικονοµικές οντότητες που αρχικά εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 σε περιόδους
που ξεκινούν: (α) πριν την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες
χρήσεις και δεν απαιτείται να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις, (β) από ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 Ιανουαρίου 2013 πρέπει να επιλέξουν είτε να παρέχουν
τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις είτε να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, (γ) από ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2013 απαιτείται να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να
αναδηµοσιεύσει προηγούµενες περιόδους. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω
προτύπου.
∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014).
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια
συµψηφισµού. Αυτές διευκρινίζουν το νόηµα της πρότασης ‘την παρούσα στιγµή έχει έννοµο δικαίωµα
συµψηφισµού’ και ότι κάποια συστήµατα ακαθάριστου διακανονισµού µπορεί να θεωρηθούν
ισοδύναµα µε καθαρό διακανονισµό. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω
προτύπου.
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∆ιερµηνεία 20, Κόστος απoψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Η διερµηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για εργασίες
εξόρυξης επιφάνειας, όπου οικονοµικές οντότητες µπορεί να χρειαστεί να αποµακρύνουν άχρηστα
υλικά εξόρυξης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσµατα ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα
αποµάκρυνσης των άχρηστων υλικών είναι γνωστή ως ‘αποψίλωση’. Ο Όµιλος βρίσκεται στην
διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
∆ιερµηνεία 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.
Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 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.
∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 1 αφού έχει ήδη δηµοσιεύσει
ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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.
∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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.
∆ΠΧΑ 7, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - τροποποιηµένο
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ό Όµιλος εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 7 από την 1η Ιανουαρίου
2011.
∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 1 από την 1η Ιανουαρίου 2011.
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∆ΛΠ 27, «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» - τροποποιηµένο
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από
την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά. Ό Όµιλος εφαρµόζει το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 από την 1η Ιανουαρίου 2011.
∆ΛΠ 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 επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών
από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Ό Όµιλος εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 34 από την 1η
Ιανουαρίου 2011.
∆ιερµηνεία 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.
∆ΠΧΑ 7, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - τροποποιηµένο
Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός Ισολογισµού.
∆ΠΧΑ 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.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 προσχέδιο προτεινόµενων τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ στα πλαίσια
του ετήσιου προγράµµατος βελτίωσης. Η ηµεροµηνία εφαρµογής για κάθε µια από τις ακόλουθες
προτεινόµενες από το Σ∆ΛΠ τροποποιήσεις, εάν οριστικοποιηθούν, θα είναι ετήσιες περίοδοι αρχής
γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013, µε επιτρεπόµενη την πρόωρη υιοθέτηση.
∆ΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει εάν µια οικονοµική οντότητα είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ
1 όταν οι πιο πρόσφατες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις δεν περιέχουν µια σαφή και
ανεπιφύλακτη δήλωση συµµόρφωσης µε τα ∆ΠΧΑ. Αυτό θα µπορούσε να έχει εφαρµογή ακόµα και σε
περίπτωση όπου µια οικονοµική οντότητα έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 σε προηγούµενες περιόδους
αναφοράς.
Η τροποποίηση θα αποσαφηνίσει εάν µια οικονοµική οντότητα η οποία έχει κεφαλαιοποιήσει κόστη
δανεισµού σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές πριν από την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ µπορεί να µεταφέρει , χωρίς προσαρµογές, το ποσό που
κεφαλαιοποιήθηκε προηγουµένως στην αρχική χρηµατοοικονοµική κατάσταση την ηµεροµηνία της
µετάβασης. Επίσης προτείνει να αποσαφηνιστεί ότι τα κόστη δανεισµού τα οποία πραγµατοποιήθηκαν
µετά την ηµεροµηνία µετάβασης και αφορούν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή, θα
λογιστικοποιηθούν (κεφαλαιοποιηθούν) την ηµεροµηνία της µετάβασης σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 23
‘Κόστη ∆ανεισµού’.
∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1 για την συγκριτική πληροφόρηση κατά την
προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας οι οποίες περιέχουν παραπάνω
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από τις ελάχιστες απαιτούµενες συγκριτικές πληροφορίες. Αν παρέχεται επιπρόσθετη πληροφόρηση θα
πρέπει να προετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και η συγκριτική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται
στις σχετικές σηµειώσεις για τις συγκεκριµένες επιπρόσθετες καταστάσεις. Η τροποποίηση εξετάζει
επίσης δύο πτυχές των απαιτήσεων συγκεκριµένων περιπτώσεων όπου η οικονοµική οντότητα αλλάζει
λογιστικές πολιτικές, ή κάνει αναδροµικές αναδηµοσιεύσεις ή αναταξινοµήσεις.
Πρόκειται για τα εξής: (α) Η αρχική κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης θα πρέπει να
παρουσιαστεί όπως στην αρχή της συγκριτικής περιόδου που απαιτείται από το ∆ΛΠ 1 ( και όχι της
προγενέστερης συγκριτικής περιόδου, όπως γίνεται σήµερα) και (β) Σχετικές σηµειώσεις δεν απαιτούνται
να συνοδεύουν αυτήν την αρχική κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης πέρα από ότι απαιτείται από
το ∆ΛΠ 1 (που αναφέρεται σε συγκριτική πληροφόρηση αναταξινοµηθέντων ποσών) και το ∆ΛΠ 8. Η
τροποποίηση θα επικαιροποιήσει τον αντικειµενικό σκοπό των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για να
αντικατοπτρίζει το Εννοιολογικό Πλαίσιο που εκδόθηκε τον Σεπτέµβριο του 2010.
∆ΛΠ 16, Ενσώµατα πάγια στοιχεία.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης πρέπει να ταξινοµείται ως ενσώµατο πάγιο
στοιχείο όταν η οικονοµική οντότητα προσδοκά την χρησιµοποίησής του για περισσότερες από µία
περιόδους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ταξινοµείται ως απόθεµα.
∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση.
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµή στους ιδιοκτήτες
ενός µετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε το κόστος των συναλλαγών µεταξύ
ιδιοκτητών, πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 ‘Φόροι Εισοδήµατος’. Ως αποτέλεσµα,
ανάλογα µε τις περιστάσεις τα στοιχεία αυτά του φόρου εισοδήµατος θα µπορούν να αναγνωρίζονται στα
ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα.
∆ΛΠ 34, Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα συγκεκριµένο
αναφερόµενο κλάδο πρέπει να γνωστοποιείται µόνο όταν τα ποσά παρέχονται τακτικά στον επικεφαλή
λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης µεταβολή στο σύνολο τους για τον
συγκεκριµένο κλάδο σε σχέση µε τα ποσά που έχουν γνωστοποιηθεί στις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία αναφορά στα ποσά που παρέχονται τακτικά στον
επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι δραστηριότητες του Οµίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονοµικούς κινδύνους π.χ. ο κίνδυνος
από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων. Η διαχείριση τέτοιων κινδύνων
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου, εκτός από τα παράγωγα, είναι τα χρηµατικά
διαθέσιµα και ισοδύναµα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά
χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε την διαχείριση των
χρηµατοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουµανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από
την ισοτιµία RON/€ και δεν αντισταθµίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η ∆ιοίκηση του
Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και
αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων.
Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείται µια αλλαγή (υποτίµηση/ανατίµηση) την 31η ∆εκεµβρίου 2011 στην
συναλλαγµατική ισοτιµία του RON/€ της τάξεως του 1% (αντίστοιχα της τάξεως του 1% για την
χρήση 2010). Η επίδραση στα αποτελέσµατα της χρήσης για τον Όµιλο καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια
του Οµίλου ως αποτέλεσµα της µετατροπής της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας
MEDSANA BMC από το λειτουργικό της νόµισµα στο Ευρώ παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Ανατίµηση /
(Υποτίµηση)
Αποτέλεσµα χρήσεως
κέρδος /(ζηµιά)
Καθαρή θέση
κέρδος /(ζηµιά)

2011
1%

2010
1%

2011
(1%)

2010
(1%)

(3,5)

(0,5)

3,5

0,5

(3,5)

(0,5)

3,5

0,5

Το ποσοστό υποτίµησης/ανατίµησης 1% βασίσθηκε στην µέση µεταβλητότητα στην αγορά
συναλλαγµατικών ισοτιµιών για διάστηµα 12 µηνών για το έτος 2011.
Ισοτιµία ξένου νοµίσµατος
Ισοτιµία χρήσης 2011
1€=RΟΝ

Ισολογισµός
4,31970

Αποτελέσµατα
4,29570

Ισοτιµία χρήσης 2010
1€=RΟΝ

Ισολογισµός
4,28770

Αποτελέσµατα
4,24308
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(ii) Κίνδυνος τιµής
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων του σε οντότητες που
κατατάσσονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων.

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται κυρίως από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όµιλο
σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η
µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα
του Οµίλου. Για τον περιορισµό της επίδρασης αυτής από τη χρήση 2008 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
25.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση
2011 και 2010 καθώς και στα Ίδια κεφάλαια ενοποιηµένα και Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011
και 2010 (sensitivity analysis) σε µια µεταβολή (αύξηση / µείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά
0,5%:
Ο Όµιλος

2011
+0,5%
-0,5%

Η Εταιρεία

2010
+0,5%
-0,5%

2011
+0,5%
-0,5%

2010
+0,5%
-0,5%

Αποτέλεσµα
χρήσεως
κέρδος
/(ζηµιά)

(823)

823

(884)

884

(804)

804

(862)

862

Καθαρή
θέση
κέρδος
/(ζηµιά)

(823)

823

(884)

884

(804)

804

(862)

862

Ο ανωτέρω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις.
Επίσης παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση
2011και 2010 καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια, ενοποιηµένα και εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011
και 31 ∆εκεµβρίου 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 11 και 21).
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Ο Όµιλος

2011
+0,5%
-0,5%

Η Εταιρεία

2010
+0,5%
-0,5%

2011
+0,5%
-0,5%

2010
+0,5%
-0,5%

Αποτέλεσµα
χρήσεως
κέρδος
/(ζηµιά)

(375)

375

(500)

500

(375)

375

(500)

500

Καθαρή
θέση
κέρδος
/(ζηµιά)

(375)

375

(500)

500

(375)

375

(500)

500

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς
επίσης και τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων
και διενεργηµένων συναλλαγών. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος
κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων. Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη λαµβάνοντας υπόψιν την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες
παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα
πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση.
Ο Όµιλος
2011
Χρηµατικά διαθέσιµα
και ισοδύναµα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

2010

Η Εταιρεία
2011

2010

14.715

18.747

12.480

16.814

162.729

163.417

161.771

160.983

11.670
189.114

15.167
197.331

29.722
203.973

27.639
205.436

Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δηµόσιους ασφαλιστικούς
οργανισµούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται
σηµαντικός ως προς τα µεγέθη της Εταιρείας. Όσον αφορά το υπόλοιπο µέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του µεγάλου αριθµού των
πελατών (βλέπε σηµείωση 19).
Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα ο
πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αµελητέος.
Όσον αφορά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ο Όµιλος παρακολουθεί τις θέσεις του, την
πιστωτική κατάταξη των αντισυµβαλλοµένων (βλέπε σηµείωση 21) και το ύψος των συµβολαίων που
συνάπτει µε κάθε έναν από αυτούς.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο
Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων, µε σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου
κίνησης (βλέπε σηµείωση 25).
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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
∆ανεισµός
Εµπορικές
και
υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 1 έτος
173.460

Από 1 έως 5 έτη
4.357

Πάνω από 5 έτη
-

103.573
277.033

113
4.470

-

Έως 1 έτος
164.090

Από 1 έως 5 έτη
2.617

Πάνω από 5 έτη
-

109.297
273.387

-

2.617

-

Έως 1 έτος
170.621

Από 1 έως 5 έτη
2.758

Πάνω από 5 έτη
-

108.086
278.707

113
2.871

-

Έως 1 έτος
161.233

Από 1 έως 5 έτη
1.624

Πάνω από 5 έτη
-

110.776
272.009

-

-

λοιπές

Όµιλος κατά την 31.12.2011
∆ανεισµός
Εµπορικές
και
υποχρεώσεις
Σύνολο

λοιπές

Εταιρεία κατά την 31.12.2010
∆ανεισµός
Εµπορικές
και
υποχρεώσεις
Σύνολο

λοιπές

Εταιρεία κατά την 31.12.2011
∆ανεισµός
Εµπορικές
και
υποχρεώσεις
Σύνολο

λοιπές
1.624

Στις οικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται και τα παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, στα οποία ο Όµιλος παρακολουθεί τις θέσεις του και το ύψος των
συµβολαίων που συνάπτει µε κάθε έναν από τους αντισυµβαλλόµενους. Λεπτοµερής αναφορά γίνεται
στην Σηµείωση 21.
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δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός του Οµίλου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει
κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια
κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το
καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον
ενοποιηµένο ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια
κεφάλαια που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.

Συνολικός ∆ανεισµός
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

Ο Όµιλος
2011
2010
166.707
177.817
14.715
18.747
151.992
159.070
137.900
157.068
289.892
316.138
52,43%
50,32%

Η Εταιρεία
2011
2010
162.857
173.379
12.480
16.814
150.377
156.565
161.863
173.186
312.240
329.751
48,16%
47,48%

Ο συντελεστής µόχλευσης, την χρήση 2011 εµφανίζεται αυξηµένος, 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 ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί τη
γνωστοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω
ιεράρχησης τριών επιπέδων:
• ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (επίπεδο 1)
• Τεχνικές αποτίµησης βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς ή υπολογιζόµενες
εµµέσως από δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία (επίπεδο 2).
• Τεχνικές αποτίµησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε
ενεργούς χρηµαταγορές (επίπεδο 3).
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Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που
επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 31 ∆εκεµβρίου 2010:
Όµιλος 2010
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

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

Επίπεδο 3

Σύνολο

1.596

1.596

9.585

9.585

Όµιλος 2011
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

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

Επίπεδο 3

Σύνολο

1.758

1.758

8.122

8.122

Εταιρεία 2010
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

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

Επίπεδο 3

Σύνολο

1.596

1.596

9.585

9.585

Εταιρεία 2011
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

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

Επίπεδο 3

Σύνολο

1.758

1.758

8.122

8.122

Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίµηση. Για όλα τα παράγωγα, οι εύλογες
αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία ο Όµιλος έχει συνάψει τις σχετικές
συµβάσεις (βλέπε σηµείωση 21).
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 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
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά
στοιχεία
Λοιπές
µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
Εµπορικές
απαιτήσεις
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα
Χρηµατικά
διαθέσιµα

Λογιστική αξία
2011
2010

Εταιρεία
Εύλογη αξία
2011
2010

Λογιστική αξία
2011
2010

Εύλογη αξία
2011
2010

368

412

368

412

364

408

364

408

162.729

163.417

162.729

163.417

161.771

160.983

161.771

160.983

11.670

15.167

11.670

15.167

29.722

27.639

29.722

27.639

1.758

1.596

1.758

1.596

1.758

1.596

1.758

1.596

14.715

18.747

14.715

18.747

12.480

16.814

12.480

16.814

2.617

4.357

2.617

4.357

1.624

2.758

1.624

2.758

-

113

-

113

-

113

-

113

77.366

83.214

77.366

83.214

84.536

90.044

84.536

90.044

164.090

173.460

164.090

173.460

161.233

170.621

161.233

170.621

8.122

9.585

8.122

9.585

8.122

9.585

8.122

9.585

31.931

20.359

31.931

20.359

26.240

18.042

26.240

18.042

Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα
δάνεια
Λοιπές
µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Εµπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα
δάνεια
Παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα
∆εδουλευµένες και
λοιπές
βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
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5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει
καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά
προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες
κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε το
επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων
θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες έχουν
ως εξής:
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και σχετική αβεβαιότητα:
(α)

Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας:

Ο Όµιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης θα γίνει προσδιορισµός της αξίας χρήσης (value in use) των
µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η υπεραξία. Ο εν λόγω
προσδιορισµός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει µία εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών της
κάθε σηµαντικής µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο
προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών
ροών.
Όπως εξηγείται στη Σηµείωση 15 των οικονοµικών καταστάσεων, η υπεραξία προέρχεται από την
εξαγορά µέρους του ποσοστού µειοψηφίας της Θυγατρικής του Οµίλου Ιατρική Τεχνική Α.Ε.. Η
∆ιοίκηση είχε λάβει εκτιµητικές εκθέσεις από δύο ανεξάρτητους εκτιµητές σχετικά µε την επιχειρηµατική
αξία της Ιατρικής Τεχνικής Α.Ε, οι οποίες στηρίζονταν στις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές
αυτής και οι οποίες επαληθεύτηκαν από τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2005 έως και 2010 συνολικά.
Εντός της κλειόµενης χρήσεως 2011, ο Όµιλος µετά από σχετικό έλεγχο αποµείωσης, προέβει σε πλήρη
αποµείωση της εν λόγω υπεραξίας, µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων.
(β)

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος:

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

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού:

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

Αποµειώσεις απαιτήσεων:

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

Λοιπές προβλέψεις:

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

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων:

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την
αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
(ζ) Ανάκτηση Αναβαλλόµενων φόρων Ενεργητικού:
H αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων ενεργητικού εµπεριέχει εκτιµήσεις αναφορικά µε την
ανακτησιµότητά τους και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων ενεργητικού επί
µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια εκτιµήσεων αναφορικά µε
την µελλοντική πραγµατοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών, τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή
τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές του
Οµίλου.
Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές
αρχές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2010.

70

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

6. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ:
Το κόστος Μισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
Μισθοί, ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζηµίωση προσωπικού
(συνταξιοδότηση κ.λ.π.)
Λοιπές αµοιβές, αµοιβές ∆.Σ
Σύνολο Μισθοδοσίας
Μείον: έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος
παραγωγής (Σηµείωση 8)

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010

65.892
17.683

72.443
18.650

58.560
15.634

65.671
16.772

2.550
4.254
90.379

3.232
3.532
97.857

2.328
3.575
80.097

3.154
3.341
88.938

(74.077)

(78.362)

(66.547)

(71.712)

16.302

19.495

13.550

17.226

Έξοδα ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης (Σηµείωση 9)

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
(Σηµείωση 14)
Απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων
(Σηµείωση 15)
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο
κόστος παραγωγής (Σηµείωση 8)

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010

13.650

12.237

10.265

10.870

328
13.978

172
12.409

244
10.509

105
10.975

(12.824)

(11.415)

(9.740)

(10.289)

1.154

994

769

686

Έξοδα ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης (Σηµείωση 9)

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:
Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
Μισθοδοσία (Σηµείωση 6)
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (Σηµείωση 7)
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά έξοδα
Υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, λοιπά
αναλώσιµα, και ειδικά υλικά
Σύνολο
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Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010

74.077
29.748
12.824
14.614
338
6.257

78.362
23.838
11.415
14.644
352
5.556

66.547
21.586
9.740
12.854
338
6.209

71.712
15.895
10.289
12.707
352
5.437

49.979

71.539

51.012

74.855

187.837

205.706

168.286

191.247
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9. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Μισθοδοσία (Σηµείωση 6)
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (Σηµείωση 7)
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά έξοδα
∆ιαγραφές απαιτήσεων
Προβλέψεις επισφαλειών (Αποµειώσεις)
Υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, λοιπά αναλώσιµα
και ειδικά υλικά
Σύνολο

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
16.302
19.495
5.910
3.080
1.154
994
2.250
3.494
2.145
891
4.460
4.269
517
137

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
13.550
17.226
5.103
2.338
769
686
1.997
3.257
2.128
889
3.416
3.485
517
135

6.000

3.155

7.729

3.155

355

393

281

330

39.093

35.908

35.489

31.501

10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α):
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:

Έσοδα από ενοίκια/λοιπές υπηρεσίες
Επιχορηγήσεις, επιστροφές ειδικών φόρων
Λοιπά έσοδα
Κέρδη/(ζηµιές) από πώληση παγίων

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
1.673
1.890
620
156
1.444
934
(6)

204

(9)

204

5

26

1

21

3.736

3.210

3.637

3.800

Έσοδα από προηγούµενες χρήσεις
Σύνολο

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
1.662
2.590
563
134
1.420
851

11. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α):
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2011
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων & συναφή έξοδα
Αποµείωση υπεραξίας
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από παράγωγα
Προµήθειες Factoring
Χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα (Leasing)
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Αναλογία κερδών /(ζηµιών) από συγγενείς εταιρείες
αποτιµώµενες στην καθαρή θέση
Μερίσµατα από συµµετοχές σε εταιρείες
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Έσοδα από παράγωγα
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Αντιστροφή αποµείωσης συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων
72

0
(7.585)
(1.978)
(3.385)
(525)
(195)
0
0
(13.669)

31/12/2010
(3.663)
(2.097)
0
(4.128)
(186)
(261)
(157)
0
(10.492)

17
50
95
607
1.626
0
0
2.395

(29)
76
258
750
1.419
135
0
2.609
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(7.883)

(11.275)

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

Η Εταιρεία
31/12/2011

31/12/2010

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων & συναφή έξοδα
Αποµείωση συµµετοχών
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από παράγωγα
Προµήθειες Factoring
Χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα (Leasing)
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Έσοδα από παράγωγα
Αποτίµηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Αντιστροφή αποµείωσης συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση
Μερίσµατα από συµµετοχές σε εταιρείες
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

0
(7.344)
(7.903)
(3.385)
(525)
(114)
0
(19.271)
71
607
1.626
0
28
2.332

(3.663)
(1.594)
0
(4.128)
(186)
(174)
(157)
(9.902)
191
750
1.419
135
356
2.851

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

(16.940)

(7.051)

12. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ:

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για
την χρήση 2011 είναι 20% (24% την 31η ∆εκεµβρίου 2010).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:
Φόρος εισοδήµατος χρήσεως (και µη
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος
φόροι)
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
Φόροι προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους
εισοδήµατος αποτελεσµάτων

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010

1.797
0
0
1.832

885
1.114
216
(1.761)

1.517
0
0
(240)

204
700
200
(472)

3.628

454

1.277

632

Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:
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Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
(15.466)

(12.922)

(10.045)

(5.581)

(3.093)

(3.101)

(2.009)

(1.340)

-

216

-

200

(12)
2.510
-

(15)
1.097
1.114

(6)
3.292
-

(85)
1.009
700

4.207

666

-

-

16

7

-

-

-

470

-

148

3.628

454

1.277

632

(23,46%)

(3,52%)

(12,72%)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων εισοδήµατος
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20% (24%
το έτος 2010)
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις (φόροι
προηγούµενων χρήσεων)
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων
εσόδων
Μη εκπιπτόµενες δαπάνες
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
Φορολογική επίδραση των ζηµιών θυγατρικών
για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
αναβαλλόµενος φόρος ενεργητικού
Φορολογική επίδραση από κέρδη θυγατρικών
εξωτερικού που φορολογούνται µε διαφορετικό
συντελεστή
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου φόρου
λόγω αλλαγής συντελεστή φορολογίας
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010

(11,33%)

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι
ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών
των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η έκβαση των
φορολογικών ελέγχων και το ύψος των πιθανολογούµενων πρόσθετων φόρων και προστίµων, είναι
δυνατόν να προβλεφθεί ικανοποιητικά και, ως εκ τούτου, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό ύψους ευρώ 860, εκ των οποίων ευρώ 800 αφορούν
την Μητρική Εταιρεία. Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου
2008.
Αναφορικά µε τις θυγατρικές της, τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
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Ονοµασία εταιρείας

Χώρα έδρας

∆ραστηριότητα

%
συµµετοχής
οµίλου

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

100,00%

2009-2011

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

Εµπορία Ιατρικού Εξοπλισµού & Υγειονοµικού
Υλικού
∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο

51,00%

2007-2011

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILIATES
INTERNATIONAL
MEDSANA BMC
BIOAXIS SRL (πρώην
MEDSANA SRL)
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑ∆Α

∆ιαγνωστικό Κέντρο

50,50%

2007-2011

ΕΛΛΑ∆Α

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

33,00%

2010-2011

ΕΛΛΑ∆Α

Οργάνωση & ∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων

68,89%

2007-2011

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο

100,00%

1997-2011

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ∆ιαγνωστικό Κέντρο

78,90%

1997-2011

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΛΑ∆Α

Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων

100,00%

2010-2011

ORTELIA HOLDINGS

ΚΥΠΡΟΣ

Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων

99,99%

1998-2011

MEDICAFE A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

55%

2007-2011

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

100,00%

2009-2011

INTEROPTICS A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

Εµπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής
πληροφόρησης & συστηµάτων πληροφορικής

27,33%

2010-2011

Καφεζαχαροπλαστείο-κυλικείο

Για τη χρήση 1/1-31/12/2011 διεξάγεται έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού
Φορολογικής Συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και
τη σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011, τόσο για την Μητρική Εταιρεία όσο και για τις
θυγατρικές της µε έδρα στην Ελλάδα. Η ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την πάροδο 18
µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού.
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.
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2010
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως
Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου 2010

Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 2011
Χρέωση απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως
Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου 2011
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Ο Όµιλος
(13.491)

Η Εταιρεία
(12.124)

1.761
(11.730)

472
(11.652)

Ο Όµιλος
(11.730)

Η Εταιρεία
(11.652)

(1.832)
(13.561)

240
(11.412)
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Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Παθητικού
- Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
-Λογιστικός χειρισµός leasing
- Λοιπά
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ενεργητικού
- Απαιτήσεις
- Φορολογικές ζηµιές
- ∆ιαγραφές εξόδων πολυετούς
απόσβεσης
- Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
- Λοιπά
Καθαρός αναβαλλόµενος φόρος
εισοδήµατος παθητικού

Ο Όµιλος
31η
31η
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2011
2010
(20.073)
(19.361)
(1.394)
(1.543)
1.363
1.558

Η Εταιρεία
31η
31η
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2011
2010
(17.955)
(17.298)
(1.302)
(1.495)
1.363
1.558

(20.104)

(19.346)

(17.894)

(17.235)

2.472
37

1.272
2.537

2.472
0

1.273
571

287

391

284

376

3.791
(46)

3.462
(46)

3.771
(46)

3.409
(46)

6.542

7.616

6.481

5.583

(13.561)

(11.730)

(11.412)

(11.652)

Η απόδοση των αναβαλλόµενων φόρων σε χρεώσεις/(πιστώσεις) των αποτελεσµάτων έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
31η
31η
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2011
2010
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Παθητικού
- Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
-Λογιστικός χειρισµός leasing
- Λοιπά
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ενεργητικού
- Απαιτήσεις
- Φορολογικές ζηµιές
- ∆ιαγραφές εξόδων πολυετούς
απόσβεσης
- Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
- Λοιπά
Χρέωση αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος

Η Εταιρεία
31η
31η
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2011
2010

(711)
149
(195)
(757)

(870)
39
(257)
(1.088)

(656)
193
(195)
(658)

(831)
83
(257)
(1.005)

1.200
(2.499)

631
1.918

1.200
(571)

631
571

(104)

(154)

(92)

(165)

329
0
(1.074)

454
0
2.849

361
0
898

440
0
1.477

(1.832)

1.761

240

472

Ο Όµιλος σχηµάτισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για σωρευµένες ζηµιές εταιρειών που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ύψους ευρώ 37.
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13. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ:
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
31η
31η
∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου
2011
2010
Καθαρό κέρδος /(ζηµιά) αποδιδόµενο στους
ιδιοκτήτες της Μητρικής
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε
κυκλοφορία
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) ανά µετοχή,
αποδιδόµενο στους ιδιοκτήτες της Μητρικής

Η Εταιρεία
31η
31η
∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου
2011
2010

(19.159)

(13.427)

(11.322)

(6.213)

86.735.980

86.735.980

86.735.980

86.735.980

(0,22)

(0,15)

(0,13)

(0,07)

Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή δεν εµφανίζονται, καθώς δεν διαφέρουν από τα βασικά
κέρδη ανά µετοχή που εµφανίζονται ανωτέρω.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσµάτων καθώς και τα κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας
για τις χρήσεις 1/1-31/12/2011 και 1/1-31/12/2010, για τους σκοπούς της εγκυκλίου 34/ 24.01.2008 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν ως κάτωθι:
Ο Όµιλος
31η
31η
∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου
2011
2010

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

Η Εταιρεία
31η
31η
∆εκεµβρίου ∆εκεµβρίου
2011
2010

(4.185)

(5.243)

6.904

1.265

9.792

7.166

17.413

12.240
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κίνηση Έτους 2010 – Όµιλος

Κόστος ή Εκτίµηση
Υπόλοιπο την 01/01
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή
Μεταφορές &
αναταξινόµηση
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες Χρήσεως
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές &
αναταξινόµηση
Σύνολο Χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αναπόσβεστη Αξία
Τέλους χρήσεως

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

67.837
0
0
0
0

181.701
(13)
627
(288)
(813)

76.656
(23)
3.963
(707)
(2.264)

2.781
(3)
6
(1)
(21)

32.252
(2)
751
(552)
(582)

12.190
(1)
2.469
0
(416)

373.417
(41)
7.815
(1.548)
(4.095)

0

6.947

20

0

0

(6.967)

0

0
67.837

0
188.160

(40)
77.606

20
2.782

(4)
31.863

(26)
7.250

(50)
375.498

0
0
0
0
0

(20.205)
1
(3.785)
288
14

(43.052)
13
(6.445)
750
136

(2.051)
1
(217)
107
1

(24.021)
1
(1.790)
603
65

0
0
0
0

(89.330)
16
(12.237)
1.748
216

0
0
0

5
(3.477)
(23.682)

1
(5.545)
(48.598)

(5)
(113)
(2.163)

22
(1.100)
(25.121)

0
0
0

23
(10.234)
(99.564)

67.837

164.479

29.008

619

6.743

7.250

275.934

Μηχανήµατα Μεταφορικά
Λοιπός
Κατασκευές
Μέσα
Εξοπλισµός / Αγορές σε
Εξέλιξη

Σύνολο

Κίνηση Έτους 2011 – Όµιλος

Κόστος ή Εκτίµηση
Υπόλοιπο την 01/01
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή
Μεταφορές αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες Χρήσεως
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Μεταφορές
Αναταξινοµήσεις
Σύνολο Χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήµατα Μεταφορικά
Λοιπός
Κατασκευές /
Μέσα
Εξοπλισµός Αγορές σε
Εξέλιξη

67.837

188.160

77.606

2.782

31.863

7.250

375.498

0
0
0

(12)
630
0

(12)
729
(121)

(2)
42
(480)

(1)
474
(80)

0
2.430
0

(27)
4.305
(681)

0
0
67.837

0
0
188.778

0
1
78.203

0
0
2.342

2
(1)
32.257

(2)
0
9.678

0
0
379.095

0

(23.682)

(48.598)

(2.163)

(25.121)

0

(99.564)

0
0
0

1
(5.808)
0

8
(6.132)
99

1
(149)
457

1
(1.561)
80

0
0
0

10
(13.650)
636

0
0
0

0
(5.807)
(29.489)

0
(6.025)
(54.623)

0
309
(1.854)

0
(1.480)
(26.601)

0
0
0

0
(13.004)
(112.567)

67.837

159.289

23.580

488

5.656

9.678

266.528
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Κίνηση Έτους 2010 – Εταιρεία

Κόστος ή Εκτίµηση
Υπόλοιπο την 01/01
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή
Μεταφορές &
αναταξινόµηση
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01
Προσθήκες Χρήσεως
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές &
αναταξινόµηση
Σύνολο Χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

51.308
0
0
0

179.765
421
(288)
(452)

68.646
3.029
(669)
(1.792)

0

4.182

0
51.308

Λοιπός
Εξοπλισµός

Κατασκευές
/ Αγορές σε
Εξέλιξη

Σύνολο

2.323
5
(1)
(21)

30.142
459
(527)
(374)

5.743
1.721
0
(416)

337.926
5.634
(1.484)
(3.055)

0

0

0

(4.182)

0

0
183.627

(21)
69.194

0
2.306

(4)
29.696

0
2.866

(24)
338.997

0
0
0

(19.953)
(3.578)
288
14

(40.606)
(5.598)
712
136

(1.808)
(121)
107
1

(23.428)
(1.573)
578
61

0
0
0

(85.796)
(10.870)
1.685
213

0
0
0

4
(3.271)
(23.224)

1
(4.749)
(45.355)

(5)
(18)
(1.826)

22
(912)
(24.340)

0
0
0

23
(8.949)
(94.745)

51.308

160.403

23.838

480

5.356

2.866

244.252

Κίνηση Έτους 2011 – Εταιρεία

Κόστος ή Εκτίµηση
Υπόλοιπο την 01/01
Προσθήκες
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Μεταφορές
Αναταξινοµήσεις
Μεταφορές από Πάγια υπό
Κατασκευή
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 01/01
Προσθήκες Χρήσεως
Πωλήσεις-∆ιαγραφές
Μεταφορές
Αναταξινοµήσεις
Σύνολο Χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως
Αναπόσβεστη Αξία τέλους
χρήσεως

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

51.308

183.627

69.194

2.306

29.696

2.866

338.997

0
0

626
0

625
(70)

42
(475)

411
(78)

2.426
0

4.131
(623)

0

0

0

0

0

0

0

0
51.308

0
184.254

0
69.749

0
1.873

30.028

0
5.292

0
342.505

0
0
0

(23.224)
(3.658)
0

(45.355)
(5.261)
48

(1.826)
(77)
453

(24.340)
(1.269)
78

0
0
0

(94.745)
(10.265)
578

0
0
0

0
(3.658)
(26.882)

0
(5.213)
(50.568)

0
375
(1.451)

0
(1.191)
(25.531)

0
0
0

0
(9.687)
(104.432)

51.308

157.372

19.181

422

4.497

5.292

238.073

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Λοιπός
Κατασκευές
Μέσα
Εξοπλισµός
/ Αγορές
σε Εξέλιξη

Σύνολο

∆εν 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.
Η αύξηση του υπολοίπου του λογαριασµού “Κατασκευές / Αγορές σε Εξέλιξη” οφείλεται στη δηµιουργία
Μαιευτικού τµήµατος στην Γενική Κλινική Αµαρουσίου (βλέπε σηµ.34).
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15. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο Όµιλος
∆ικαιώµατα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισµικά)

1.979
0
0
0
0
0
1.979

66
0
0
0
0
0
66

1.117
(1)
318
(78)
(40)
26
1.341

3.161
(1)
318
(78)
(40)
26
3.386

0
0
0
0
0
0
1.979

0
0
0
0
0
0
66

(819)
1
(172)
5
52
(933)
408

(819)
1
(172)
5
52
(933)
2.453

∆ικαιώµατα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισµικά)

1.979
0
0
0
(1.979)
0
0

66
0
0
0
0
0
66

1.341
(1)
181
(23)
0
0
1.498

3.386
(1)
181
(23)
(1.979)
0
1.564

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
66

(933)
0
(328)
24
(1.237)
261

(933)
0
(328)
24
(1.237)
327

Υπεραξία
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2010
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Αναπροσαρµογές
Μεταφορές
την 31 ∆εκεµβρίου 2010
Σωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2010
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες
Αναπροσαρµογές
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
την 31 ∆εκεµβρίου 2010
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010

Υπεραξία
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2011
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
Αποµείωση
Μεταφορές / αναταξινοµήσεις
την 31 ∆εκεµβρίου 2011
Σωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2011
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
την 31 ∆εκεµβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2011

Σύνολο

Σύνολο

Η υπεραξία, κατά ποσόν € 1.979 προέκυψε από την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 5% επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
στον τοµέα παραγωγής και εµπορίας ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων καθώς και πάσης φύσεως
υγειονοµικού υλικού. H εξαγορά του επιπλέον ποσοστού 5% που ολοκληρώθηκε τυπικά στο τρίτο
τρίµηνο του 2005, έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο της εξαγοράς και αντιπροσωπεύει την
διαφορά µεταξύ του καταβληθέντος τιµήµατος και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που
αγοράσθηκαν, όπως αυτά εκτιµήθηκαν κατά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες των συναλλαγών.
Ο Όµιλος στο β’ τρίµηνο του 2006 απέκτησε και το υπόλοιπο 44% και κατέχει πλέον το 100% του
Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ιατρική Τεχνική Α.Β.Ε.Ε.. Το τίµηµα για την απόκτηση
του ποσοστού 44%, ύψους € 21.282, δεν αναγνωρίστηκε ως επιπλέον υπεραξία λόγω εξαγοράς, αλλά
µείωσε ισόποσα τα ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, εφόσον προήλθε από εξαγορά θυγατρικής
εταιρείας στην οποία ο Όµιλος είχε ήδη τον έλεγχο.
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Κατά την 31/12/2011 διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης του υπολοίπου της οριστικής υπεραξίας που είχε
καταβάλει ο Όµιλος για την απόκτηση του ποσοστού συµµετοχής του στην θυγατρική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 36.
Ο εν λόγω έλεγχος διενεργήθηκε στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών ροών (θυγατρική εταιρεία ) πλέον της επιµερισµένης σε αυτά υπεραξίας.
Το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (θυγατρική εταιρεία) προσδιορίσθηκε
βάσει υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης αυτής. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει εκτιµήσεων των
προβλεπόµενων ταµειακών ροών, οι οποίες βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που
έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση και καλύπτουν µια πενταετή περίοδο. Ταµειακές ροές πέραν της
πενταετούς περιόδου υπολογίζονται κατά προσέγγιση µε τη βοήθεια του εκτιµώµενου ρυθµού ανάπτυξης
του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας.
Οι βασικές παραδοχές για τους υπολογισµούς της αξίας λόγω χρήσης είναι συνεπείς µε τις αντίστοιχες
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης κατά την 31/12/2011 και είναι οι ακόλουθες:
Προβλεπόµενα περιθώρια κέρδους: Η βάση µε την οποία προσδιορίσθηκαν τα µικτά περιθώρια κέρδους
είναι τα µικτά περιθώρια κέρδους της θυγατρικής εταιρείας, που πραγµατοποιήθηκαν κατά την αµέσως
προηγούµενη πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα µικτά περιθώρια κέρδους των δύο
τελευταίων ετών, καθώς εκτιµάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Ελήφθησαν υπόψη όλες οι αναγκαίες εκτιµώµενες προσθήκες πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης, βάσει των αναγκών που παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε
τελευταία χρόνια, ώστε η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών να διατηρήσει την παραγωγική της
δυνατότητα και το µερίδιο αγοράς.
Προεξοφλητικό επιτόκιο: Χρησιµοποιήθηκε ο προ φόρων εσωτερικός συντελεστής απόδοσης των
µελλοντικών ταµειακών ροών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει (α) τη διαχρονική αξία του
χρήµατος και (β) συγκεκριµένους κινδύνους συναφείς µε την δραστηριότητα της µονάδας δηµιουργίας
ταµειακών ροών. Το εν λόγω επιτόκιο µε το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν
στο παρόν ανήλθε κατά την 31/12/2011 σε 11,98%
Ρυθµός ανάπτυξης πέραν της πενταετούς περιόδου: Οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές πέραν της
πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 1,50 % ο οποίος κρίνεται συνεπής µε τον
εκτιµώµενο µέσο ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου εµπορίας ιατρικών υλικών στην Ελλάδα καθώς και τις
γενικότερες συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας
Από τον έλεγχο αποµείωσης στα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών
(θυγατρική εταιρεία) πλέον της επιµερισµένης σε αυτά υπεραξίας, προέκυψε ζηµιά αποµείωσης που
αφορά την συνολική αξία της υπεραξίας του Οµίλου ποσού € 1.979.
Για τον διενεργηθέντα έλεγχο αποµείωσης και την ανωτέρω αναφερθείσα ζηµιά αποµείωσης
σηµειώνονται τα εξής: η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έκρινε ότι τα µειωµένα µεγέθη και αποτελέσµατα της
θυγατρικής εταιρείας κατά την χρήση 2011 δεν επιτρέπουν σε αυτή την παραγωγή επαρκών ταµειακών
ροών ώστε να δικαιολογούν την διατήρηση της σχετικής υπεραξίας στα περιουσιακά στοιχεία του
Οµίλου καθώς και της αξίας της συµµετοχής της Εταιρείας.
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Οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα οι οποίες είχαν άµεσο αντίκτυπο στην δραστηριότητα της θυγατρικής λόγω της συσχέτισης µε
τον Όµιλο συνέτειναν στην παραγωγή µειωµένων αποτελεσµάτων, γεγονός που αναµένεται να έχει
αντίκτυπο στις µελλοντικές ταµειακές ροές αυτής. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Εταιρεία
προσδιόρισε το ανακτήσιµο ποσό της θυγατρικής εταιρείας µε την χρήση των προαναφερθεισών
παραδοχών. Κατόπιν, διενήργησε έλεγχο αποµείωσης στα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών στην οποία έχει επιµερισθεί υπεραξία. Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψε
συνολική ζηµιά αποµείωσης ποσού € 1.979 (στην υπεραξία του Οµίλου και στην συµµετοχή της
Εταιρείας), καθώς το ανακτήσιµο ποσό της θυγατρικής εταιρείας (αξία λόγω χρήσης) υπολειπόταν του
προσαρµοσµένου λογιστικού υπολοίπου της υπεραξίας και της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν. Η εν λόγω ζηµιά αποµείωσης καλύπτει την συνολική αξία της υπεραξίας
που έχει επιµερισθεί στην θυγατρική εταιρεία σε επίπεδο Οµίλου.
Εταιρεία
∆ικαιώµατα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισµικά)

Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Αναπροσαρµογές
την 31 ∆εκεµβρίου 2010

66
0
0
66

986
74
(12)
1.048

1.052
74
(12)
1.114

Σωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Αναπροσαρµογές
την 31 ∆εκεµβρίου 2010

0
0
0
0

(758)
(105)
5
(858)

(758)
(105)
5
(858)

66

190

256

∆ικαιώµατα
Άδειες

Λοιπά
(Λογισµικά)

Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
την 31 ∆εκεµβρίου 2011

66
0
0
66

1.048
159
0
1.207

1.114
159
0
1.273

Σωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
την 31 ∆εκεµβρίου 2011

0
0
0
0

(858)
(244)
0
(1.102)

(858)
(244)
0
(1.102)

66

106

172

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2011
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16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως εξής:

Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ
Κέντρο Φυσιοθεραπείας
Αξονική Έρευνα
Έρευνα
Hospital Affiliates International
Eurosite
Ortelia Holdings
Medsana Buch
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl)
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γαία Α.Ε.

Ποσοστό συµµετοχής
100,00%
33,00%
50,50%
51,00%
68,89%
100,00%
99,99%
100,00%
78,90%
58,30%
100,00%

Αποµείωση
Λογιστική Αξία

Κόστος κτήσεως
την 31/12/2011
25.421
19
545
503
91
8.335
1.039
33
517
169
5.925
42.597
(9.708)
32.889

Κόστος κτήσεως
την 31/12/2010
25.421
19
545
503
91
8.335
1.039
33
517
169
5.925
42.597
(1.805)
40.792

Οι παραπάνω θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως, εκτός από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έχει
τεθεί σε εκκαθάριση και το κόστος κτήσεως του έχει διαγραφεί πλήρως στα κέρδη εις νέον της Εταιρείας.
Η δραστηριότητα αυτού έχει διακοπεί στην προ µετάβαση εποχή, τα στοιχεία του Ισολογισµού του είναι
επουσιώδη και η διαδικασία της ρευστοποίησής του δεν συνεπάγεται σηµαντικά κόστη για την Εταιρεία.
Μέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί
τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την διάλυσή του και την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα των
Ανωνύµων Εταιρειών.
Εντός της προηγούµενης χρήσεως 2010 ολοκληρώθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας Γαία Α.Ε. κατά το ποσό των 5.865 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ’ ολοκλήρου από
την Μητρική εταιρεία.
Το κόστος συµµετοχής στην Ortelia Holdings και στη Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) έχει διαγραφεί
στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των ∆ΛΠ 27 και 38.
Οι εν λόγω εταιρείες, δεν παρουσιάζουν δραστηριότητα και η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό τους. Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης
στις ανωτέρω συµµετοχές κατά τη διάρκεια του οποίου αυτή αποδόθηκε σε µονάδες δηµιουργίας
ταµειακών ροών της Εταιρείας. Το ανακτήσιµο ποσό, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση ήταν η αξία
χρήσεως, ήταν χαµηλότερο από τη λογιστική αξία και η προκύψασα ζηµία αποµείωσης ποσού € 1.805
χρεώθηκε έναντι των αποτελεσµάτων εις νέον στις 1η Ιανουαρίου 2004.
Εντός της χρήσεως 2011, η εταιρεία προχώρησε σε αποµείωση των κάτωθι συµµετοχών της:
Αποµείωση κατά την 31.12.2010
Αποµείωση συµµετοχής σε Ιατρική Τεχνική
Α.Ε.
Αποµείωση συµµετοχής σε Γαία Α.Ε.
Αποµείωση κατά την 31.12.2011

(1.805)
(1.978)
(5.925)
(9.708)
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Τα µερίσµατα των θυγατρικών εταιρειών για την χρήση 2010, είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από µερίσµατα
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

0
312
44
356

MEDSANA BUCH
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Τα µερίσµατα των θυγατρικών εταιρειών για την χρήση 2011, είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από µερίσµατα
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

0
28
28

∆εν υπάρχουν µερίσµατα από θυγατρικές που να εκποιήθηκαν εντός της χρήσεως 2011.
17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ :
Αυτές αφορούν την συµµετοχή της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο των παρακάτω εταιρειών, σε ποσοστό
που κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50%, στις οποίες δεν ασκείται σηµαντική επιρροή.
Η Εταιρεία
Medisoft Α.Ε.
Interoptics Α.Ε. (Πρώην IN HEALTH Α.Ε.)
Αγγειολογική ∆ιερεύνηση Ε.Π.Ε.
Ηρόδικος Ε.Π.Ε.

Ποσοστό
συµµετοχής
45,00%
27,33%
20,00%
20,00%

Αποµείωση
Λογιστική Αξία

Κόστος κτήσεως
την 31/12/2011
132
205
2
19
358
(358)
0

Κόστος κτήσεως
την 31/12/2010
132
205
2
19
358
(358)
0

Η λογιστική αξία των παραπάνω εταιρειών έχει διαγραφεί στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας σε
προγενέστερο της µετάβασης χρόνο και διατηρείται η ίδια ταξινόµηση από την 1η Ιανουαρίου 2004 και
εντεύθεν.
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία IN HEALTH Α.Ε. συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την εταιρεία
Interoptics Α.Ε. κατά την 15η Μαρτίου 2005, µε αποτέλεσµα ο Όµιλος να κατέχει πλέον ποσοστό 27,33%
επί του µετοχικού κεφαλαίου της Interoptics Α.Ε. έναντι του ποσοστού 30,37% που κατείχε επί του
µετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας ΙΝ HEALTH Α.Ε. Η ∆ιοίκηση 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 ∆.Λ.Π. 39 § 66 και την
περιέλαβε στις ενοποιηµένες της Οικονοµικές Καταστάσεις µε την Μέθοδο της Καθαρής Θέσης,
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 28.
Εντός της προηγούµενης χρήσεως 2010 ολοκληρώθηκε επιστροφή καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου
ύψους 135 ευρώ, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της συγγενούς εταιρείας Interoptics Α.Ε.
Εξαιτίας της εν λόγω επιστροφής κεφαλαίου µειώθηκε ισόποσα η αξία κτήσεως της εταιρίας στα βιβλία
της µητρικής, ενώ αναγνωρίσθηκε και ισόποσο έσοδο από αντιστροφή αποµείωσης της (Βλέπε σηµείωση
11).
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Ο Όµιλος

Αναλογία στα Ίδια Κεφάλαια κατά την έναρξη της χρήσεως
Αναλογία στα αποτελέσµατα από συµµετοχή σε συγγενείς, Interoptics Α.Ε.
και Medicafe A.E
Αναγνωρισµένα έσοδα από µερίσµατα εταιρείας Medicafe A.E (Σηµείωση11)
Σύνολο

31/12/2011
335

31/12/2010
364

67
(50)
352

47
(76)
335

Το σύνολο των αναλογούντων κερδών €17 (€67 µείον €50 ) έχει καταχωρηθεί διακεκριµένα στα
χρηµατοοικονοµικά έσοδα (βλέπε σηµείωση 11).
Τα µερίσµατα των συγγενών εταιρειών για την χρήση 2010 είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από µερίσµατα
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε.

76

Τα µερίσµατα των συγγενών εταιρειών για την χρήση 2011 είναι τα κάτωθι:
Έσοδα από µερίσµατα
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε.

50

∆εν υπάρχουν µερίσµατα από συγγενείς εταιρείες που να εκποιήθηκαν εντός της χρήσεως 2011.
Περιληπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των εταιρειών Interoptics Α.Ε. και Medicafe 2010
Εταιρεία
Interoptics Α.Ε.
Medicafe

Περιουσιακά
στοιχεία
1.584
467

Υποχρεώσεις

Εσοδα

1.195
181

2.973
1.152

Κέρδη
(Ζηµιές)
(6)
89

Αναλογία
Οµίλου
(2)
49

47

Σύνολο

Περιληπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των εταιρειών Interoptics Α.Ε. και Medicafe 2011
Εταιρεία
Interoptics Α.Ε.
Medicafe

Περιουσιακά
στοιχεία
1.451
425

Υποχρεώσεις

Εσοδα

972
153

2.471
999

Κέρδη
(Ζηµιές)
90
76

Αναλογία
Οµίλου
25
42

67

Σύνολο

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής:
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
21
19
5.776
4.857
0
0
5.797
4.876

Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη
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Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
5.448

4.389

5.448

4.389
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19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Πελάτες
Μεταχρονολογηµένες επιταγές & γραµµάτια
εισπρακτέα
Επισφαλείς απαιτήσεις
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης πελατών
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης λοιπών
εµπορικών απαιτήσεων

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
151.323
146.979

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
150.681
144.720

22.056
1.530
(11.867)

21.433
1.185
(5.867)

21.945
1.325
(11.867)

21.263
1.180
(5.867)

(313)
162.729

(313)
163.417

(313)
161.771

(313)
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 δεν θεωρείται σηµαντικός ως προς
τα µεγέθη της Εταιρείας. Όσον αφορά το υπόλοιπο µέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από
πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών.
Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωσή
τους. Εντός της χρήσεως 2011 σχηµατίσθηκε πρόσθετη αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 6.000
(Βλέπε σηµείωση 9), ενώ διαγράφηκαν και εµπορικές απαιτήσεις συνολικού ύψους ευρώ 517 (ευρώ 137
την χρήση 2010) σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. Επιπλέον, ορισµένες απαιτήσεις, οι οποίες δεν
έχουν υποστεί αποµείωση, βρίσκονται σε καθυστέρηση.
Συγκεκριµένα η κίνηση του λογαριασµού αποµείωσης έχει ως κάτωθι:
Υπόλοιπο έναρξης
Αποµείωση απαιτήσεων που επιβάρυνε τα
αποτελέσµατα (βλέπε σηµείωση 9)
Υπόλοιπο τέλους

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
6.180
3.024
6.000
12.180
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3.155
6.180

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
6.180
3.024
6.000
12.180

3.155
6.180
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Η ενηλικίωση των ανωτέρω εµπορικών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πελάτες (<365 ηµέρες) -µη ληξιπρόθεσµες
Μεταχρονολογηµένες επιταγές & γραµµάτια
εισπρακτέα (<365 ηµέρες) -µη ληξιπρόθεσµες
Πελάτες (>365 ηµέρες) – ληξιπρόθεσµες &
αποµειωµένες κατά το ποσό της πρόβλεψης
Μεταχρονολογηµένες επιταγές & γραµµάτια
εισπρακτέα (>365 ηµέρες) -ληξιπρόθεσµες
Επισφαλείς απαιτήσεις -ληξιπρόθεσµες &
αποµειωµένες
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης πελατών

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
57.163
58.713

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
56.650
56.930

12.091

13.654

12.054

13.518

94.160

88.266

94.031

87.790

9.965

7.779

9.891

7.745

1.530
(12.180)
162.729

1.185
(6.180)
163.417

1.325
(12.180)
161.771

1.180
(6.180)
160.983

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

Πελάτες (<30 ηµέρες)
Πελάτες (30-60 ηµέρες)
Πελάτες (60-90 ηµέρες)
Πελάτες (90-180 ηµέρες)
Πελάτες (181-365 ηµέρες)
Πελάτες (>365 ηµέρες)

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
23.678
10.375
2.639
6.224
6.180
5.202
9.340
11.362
15.326
25.550
94.160
88.266
151.323
146.979

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
23.444
8.766
2.567
6.142
6.154
5.169
9.284
11.323
15.201
25.530
94.031
87.790
150.681
144.720

Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις σε
Ευρώ.
20. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Προκαταβολές σε τρίτους
Λοιποί χρεώστες
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Αποµείωση απαιτήσεων κατά συνδεδεµένων
επιχειρήσεων (Ortelia)
Έξοδα εποµένων χρήσεων και λοιποί
µεταβατικοί λογαριασµοί

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
0
1
442
735
9.365
12.284

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
0
0
55
691
8.338
10.131

17

17

22.531

16.279

0

0

(1.729)

0

1.846
11.670

2.130
15.167

527
29.722

538
27.639

Στις απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις από
παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόρους εισοδήµατος € 4.511 για τον Όµιλο (€ 7.112 την 31η
∆εκεµβρίου 2010 ) και € 3.897 για την Εταιρεία (€ 5.987 την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ).
Εντός της χρήσεως 2011, η εταιρεία προέβει σε αποµείωση απαίτησης κατά της θυγατρικής της Ortelia Holdings
ύψους ευρώ 1.729 µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της.
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21. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
Ο Όµιλος
Ενεργητικό
Εύλογη αξία
31/12/2011
31/12/2010
Παράγωγα επιτοκίου (συµβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων)
(ονοµαστική αξία συµβολαίων 25.000.000
ευρώ)-(25.000.000 ευρώ την 31/12/2010)

1.758
1.758

1.596
1.596

Ο Όµιλος
Παθητικό
Εύλογη αξία
31/12/2011
31/12/2010
Παράγωγα επιτοκίου (συµβόλαια ανταλλαγής
επιτοκίων)
(ονοµαστική αξία συµβολαίων 98.000.000
ευρώ)-(175.000.000 ευρώ την 31/12/2010)

8.122
8.122

9.585
9.585

Η Εταιρεία
Ενεργητικό
Εύλογη αξία
31/12/2011
31/12/2010

1.758
1.758

1.596
1.596

Η Εταιρεία
Παθητικό
Εύλογη αξία
31/12/2011
31/12/2010

8.122
8.122

9.585
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 / έξοδα από πράξεις επί παραγώγων της χρήσης 2011 αναφέρονται αναλυτικά
στην σηµείωση 11.

Συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου
Τα συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 είχαν ως κάτωθι:
Ανταλλαγή επιτοκίων
Αντισυµβαλλόµενη
Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank
Unicredit
Unicredit

Λήξη

Εισπράξεις (βάσει)

Πληρωµές (βάσει)

7/2015
7/2015
7/2015
7/2013

Euribor 6µήνου
Euribor 6µήνου
Σταθερές
Euribor 6µήνου

Σταθερές
Libor 6µήνου
Euribor 6µήνου
Σταθερές

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

Ταµείο
Καταθέσεις (όψεως και προθεσµίας)

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
574
396
14.141
18.351
14.715
18.747
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Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
535
361
11.945
16.453
12.480
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 31η ∆εκεµβρίου 2011 στον Όµιλο ανέρχονταν στο ποσό € 351 (οι καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας σε λοιπά νοµίσµατα την 31η ∆εκεµβρίου 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 11).

23. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 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 31η ∆εκεµβρίου 2011, οι µέτοχοι µε ποσοστό
συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:

G. Apostolopoulos Holdings S.A.
Asklepios International Gmbh
Eurofinanciere D Invetsissement Monaco
Credit Suisse-AG
Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής < 2%

Αριθµός µετοχών
που κατέχει

Ποσοστό
συµµετοχής
31η ∆εκεµβρίου
2011

27.833.843
26.649.532
2.585.057
6.849.876
22.817.672

32,09%
30,73%
2,98%
7,90%
26,30%

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.

24. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά αναλύονται όπως παρακάτω:
Ο Όµιλος
Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεµατικά
Λοιπά

31/12/2011
5.537

31/12/2010
5.537

75.151
(67)
80.621

75.086
(50)
80.572

31/12/2011
5.026

31/12/2010
5.026

74.891
440
80.356

74.891
440
80.356

Η Εταιρεία

Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα και ειδικώς
φορολογηθέντα αποθεµατικά
Λοιπά

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
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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 εµφανίζεται κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 31 ∆εκεµβρίου 2010, ύψους
ευρώ 4.343, σε επίπεδο εταιρείας και ύψους ευρώ 4.437 σε επίπεδο οµίλου, σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3697/2008. Η φορολογική υποχρέωση, που θα σωρευτεί κατά την διανοµή του εν λόγω
αποθεµατικού υπολογιζόµενη, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 σε 869 ευρώ για την εταιρεία και 887 ευρώ
για τον όµιλο, θα αναγνωριστεί, όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανοµή του.
25. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Κοινό Οµολογιακό –τραπεζικό δάνειο
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους
επόµενους 12 µήνες
Εκχώρηση απαιτήσεων (Factoring)
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο δανείων

Λήξη Μακροπρόθεσµων δανείων
Έως 1 έτος
Μεταξύ 1 & 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
2.617
4.357
2.617
4.357

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
1.624
2.758
1.624
2.758

161.082

20.793

158.832

18.543

1.268
1.740

146.656
4.323
1.688

1.268
1.134

146.656
4.323
1.099

164.090
166.707

173.460
177.817

161.233
162.857

170.621
173.379

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
146.656
146.656

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
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.

Ο δανεισµός του Οµίλου αφορά κυρίως Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο 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 ∆.Λ.Π. 39 § 43), σύµφωνα µε την από
24/5/2007 σύµβαση Εκδόσεως Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, µε διαχειριστή την Τράπεζα ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και δανείστριες Τράπεζες τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ 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
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11 εξαµηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 19/7/2010, µετά από 3 έτη περίοδο χάριτος και
η τελευταία την 19/7/2015. Οι τόκοι που αφορούν τον ανωτέρω δανεισµό υπολογίζονται βάσει επιτοκίου
Euribor εξαµήνου πλέον πιστωτικού περιθωρίου, το οποίο θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τον
χρηµατοοικονοµικό δείκτη «καθαρός τραπεζικός δανεισµός προς EBITDA», σε ενοποιηµένη βάση και
θα κυµαίνεται από 1,15% (ισχύον) έως 1,50%.
Για το Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο 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 ∆.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 στην επόµενη χρήση” (“Βραχυπρόθεσµα δάνεια” την
31 ∆εκεµβρίου 2011). Το υπολοιπόµενο ποσό των εν λόγω δανείων ανέρχεται σε €143.732 κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2011. Η ανακατάταξη αφορά σε δάνεια στις συµβάσεις των οποίων υπάρχουν οικονοµικές
ρήτρες, ορισµένες εκ των οποίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 δεν πληρούνταν.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 21.3.2012, ενέκρινε τις ενέργειες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και την παροχή εξουσιοδότησης ώστε να διαπραγµατευθεί, καθορίσει και
συνοµολογήσει τους όρους και συµφωνίες του Προγράµµατος Εκδόσεως του νέου Οµολογιακού δανείου
και των εξασφαλίσεών του, µε την κοινοπραξία των τραπεζών. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι η εν
λόγω διαπραγµάτευση θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και ο Όµιλος και η Εταιρεία θα συνεχίσουν
απρόσκοπτα την οµαλή άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, ενώ ενδέχεται να µεταβληθεί
το χρηµατοοικονοµικό κόστος.
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.
Τα σχετικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων είναι τα
παρακάτω:
31/12/2011
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Κοινό οµολογιακό δάνειο,
µακροπρόθεσµα δάνεια

Ο Όµιλος
7,24%

Η Εταιρεία
7,39%

4,09%

4,08%

Ο Όµιλος
4,62%
2,35%

Η Εταιρεία
4,72%
2,33%

31/12/2010
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµα δάνεια
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Το κόστος δανεισµού έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε την αρχή του
δεδουλευµένου (βλέπε σηµείωση 11).
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν στη µίσθωση µηχανολογικού – νοσοκοµειακού
εξοπλισµού. Οι υποχρεώσεις στους εκµισθωτές, αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
1.868
1.876
2.697
4.565
0
0

Σύνολο
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού
κόστους στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
1.205
1.205
1.664
2.869
0
0

4.565

6.441

2.869

4.074

(208)

(396)

(111)

(217)

4.357

6.045

2.758

3.857

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής:

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
1.740
1.688
2.617
4.357
0
0
4.357

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
1.134
1.099
1.624
2.758
0
0

6.045

2.758

3.857

Η ανάλυση ανά νόµισµα των δανείων της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31/12/2011 έχει ως κάτωθι:
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

Ευρώ

166.559

162.857

RΟΝ

148

-

166.707

162.857

Σύνολο

Η ανάλυση ανά νόµισµα των δανείων της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31/12/2010 έχει ως κάτωθι:
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

Ευρώ

177.558

173.379

RΟΝ

259

-

177.817

173.379

Σύνολο

Επί των µισθωµένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία θα παραµένει σε ισχύ µέχρι τη
λήξη της µισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωµή των µισθωµάτων.
∆εν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσµεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων
περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου.
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26. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011
και της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ήταν ως εξής:
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010

Ο Όµιλος
22
0
(1)
22

Η Εταιρεία
1
0
(1)
0

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011

Ο Όµιλος
22
22

Η Εταιρεία
-

27. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:
(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της Εταιρείας και του Οµίλου προς τα ασφαλιστικά
ταµεία για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε €
15.634 και € 17.683 αντίστοιχα.
(β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία
οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της
οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν
δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40%
της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε
την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα
αποτελέσµατα τις δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο, µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής
υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους επισυναπτόµενους ισολογισµούς της Εταιρείας και του Οµίλου
έχει ως ακολούθως:
Εταιρεία
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων
(Σηµ. 6)
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

31η ∆εκεµβρίου
2011
17.047
(522)

31η ∆εκεµβρίου
2010
14.848
(955)

2.328
18.853

3.154
17.047

31η ∆εκεµβρίου
2011
17.309
(748)
2.550

31η ∆εκεµβρίου
2010
15.040
(963)
3.232

Όµιλος
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων
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(Σηµ. 6)
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

19.111

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 31η ∆εκεµβρίου 2011 και την 31η
∆εκεµβρίου 2010 έχουν ως κάτωθι:
Ο Όµιλος
31η
31η
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2011
2010
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων
υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές
(ζηµίες)/κέρδη

Η Εταιρεία
31η
31η
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2011
2010

14.089

16.600

13.884

16.353

5.022

709

4.969

694

19.111

17.309

18.853

17.047

1.390

1.604

1.353

1.543

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

772

763

764

758

Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη)

(26)

96

(26)

96

Κόστος τερµατισµού εργασίας

320

392

161

400

2.456

2.855

2.252

2.797

94

377

76

357

2.550

3.232

2.328

3.154

17.309

15.040

17.047

14.848

1.390

1.604

1.353

1.543

772

763

764

758

(748)

(963)

(522)

(955)

414

769

237

757

(26)

96

(26)

96

19.111

17.309

18.853

17.047

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης :
Κόστος υπηρεσίας

Κανονική χρέωση στα αποτελέσµατα
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα
Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών
και κόστος τερµατισµού εργασίας
Αναλογιστικές ζηµίες/(κέρδη)
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους
χρήσεως

Όµιλος
Βασικές υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αµοιβών
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή

2011
4.81%
2.5%
2.5%

2010
5.25%
4.2%
2.5%

2011
4.81%
2.5%
2.5%

2010
5.01%
4.2%
2.5%

Εταιρεία
Βασικές υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αµοιβών
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή

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
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πλαίσια αυτού του προγράµµατος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωµές παροχών πλέον των υπαρχόντων
αποθεµατικών αντιµετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.

28. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν γραµµάτια µακροπρόθεσµης λήξεως και αναλύονται ως
κάτωθι:

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
0
120
0
0
0
0

Σύνολο
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού
κόστους
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
0
120
0
0
0
0

0

120

0

120

0
0

(7)
113

0
0

(7)
113

29. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες και
γραµµάτια πληρωτέα

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
67.258
73.069
10.108
77.366

95

10.145
83.214

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
78.275
83.288
6.261
84.536

6.756
90.044
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30. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόµενο ενοποιηµένο ισολογισµό αναλύεται ως κάτωθι:

Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις
Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
∆εδουλευµένα έξοδα
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπά

Ο Όµιλος
31/12/2011
31/12/2010
0
0
34
34
17.009
9.590
7.078
4.825
7.015
5.068
13
20
209
210
573
612
31.931

20.359

Η Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
0
0
34
34
14.143
8.636
4.825
4.153
6.658
4.589
13
20
0
0
567
610
26.240

18.042

31. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΟΜΕΩΝ:
Ο Όµιλος από την χρήση 2009 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
δραστηριότητας » µε το ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 8 ο
προσδιορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση», ενώ το πρότυπο
απαιτεί να γνωστοποιείται η πληροφόρηση που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές
δοµές του Οµίλου, αναφορικά µε τους λειτουργικούς τοµείς.
Η αξιολόγηση της απόδοσης του τοµέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσµατα και στα
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων, ενώ οι διατοµεακές
πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.
Ως εκ τούτου οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι οι ακόλουθοι: α) Παροχή υπηρεσιών υγείας
εσωτερικού, β) Παροχή υπηρεσιών υγείας εξωτερικού (Ρουµανία) και γ) Εµπορία ιατρικού εξοπλισµού και
υγειονοµικού υλικού.
Οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις περιόδους 1/1-31/12/2011
και 1/1-31/12/2010 έχουν ως κάτωθι:
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Χρήση 2011
Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Πωλήσεις
Σε τρίτους
∆ιατοµεακές
Σύνολο

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Απαλοιφές

Σύνολο

4.680

0
0
0

(12.832)
(12.832)

219.004
0
219.004

7.487

40

561

(25)

1.729

9.792

2.333

21

51

-

(11)

2.394

(19.340)

(38)

(215)

-

5.925

(13.669)

25

-

(8)

-

-

17

(22.633)

(361)

(12)

(104)

7.643

(15.466)

(3.441)

39

(221)

(6)

-

(3.628)

Κέρδη µετά φόρων

(26.074)

(322)

(233)

(109)

7.643

(19.094)

Αποσβέσεις

(13.106)

(385)

(408)

(78)

-

(13.977)

Κέρδη προ φόρων
Φορολογία

4.680

Λοιπά

461
12.344
12.805

Αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων
Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα
Αναλογία κερδών /
(ζηµιών)
από
συγγενείς εταιρείες
αποτιµώµενες στην
καθαρή θέση

213.862
488
214.350

Εµπορία
ιατρικού
εξοπλισµού
και
υγειονοµικού
υλικού

Σηµειώνεται ότι στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, µέρος των εσόδων από πωλήσεις, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 22,9% επί του κύκλου εργασιών σε τρίτους, αφορούν κυρίως δηµόσιους
ασφαλιστικούς οργανισµούς που εντάσσονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
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Χρήση 2010
Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εµπορία
ιατρικού
εξοπλισµού
και
υγειονοµικού
υλικού

226.844
324
227.168

5.115
0
5.115

1.406
21.351
22.757

0
0
0

(21.675)
(21.675)

233.365
0
233.365

3.574

347

3.269

(24)

-

7.166

2.853

46

95

-

(385)

2.609

(9.976)

(42)

(474)

-

-

10.492

(2)

-

(27)

-

-

(29)

(14.936)

(29)

2.451

(23)

(385)

(12.922)

601

(4)

(1.041)

(10)

-

(454)

Κέρδη µετά φόρων

(14.335)

(33)

1.410

(33)

(385)

13.376

Αποσβέσεις

(11.590)

(380)

(439)

-

-

(12.409)

Πωλήσεις
Σε τρίτους
∆ιατοµεακές
Σύνολο
Αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων
Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα
Αναλογία κερδών /
(ζηµιών)
από
συγγενείς εταιρείες
αποτιµώµενες στην
καθαρή θέση
Κέρδη προ φόρων
Φορολογία

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

Η µείωση του ύψους των διατοµεακών πωλήσεων ιατρικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού κατά το ποσό
των € 9.007, της χρήσης 1/1-31/12/2011 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 1/1-31/12/2010, οφείλεται κυρίως
στην συρρίκνωση των τιµών του υγειονοµικού υλικού που επιβλήθηκε από το κράτος, µέσω του παρατηρητηρίου
τιµών.
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις περιόδους 1/131/12/2011 και 1/1-31/12/2010 έχουν ως κάτωθι:

Περιουσιακά
στοιχεία την
31
∆εκεµβρίου
2011
31
∆εκεµβρίου
2010
Υποχρεώσεις την
31
∆εκεµβρίου
2011
31
∆εκεµβρίου
2010

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εµπορία
ιατρικού
εξοπλισµού
και
υγειονοµικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

495.449

1.964

38.579

20.886

(86.092)

470.785

514.829

2.760

46.183

20.974

(94.195)

490.551

335.656

573

27.025

6.533

(36.901)

332.886

335.423

1.031

34.396

6.512

(43.879)

333.483

32. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται µε τα παρακάτω νοµικά και φυσικά πρόσωπα:
εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συµµετοχής στο κεφάλαιο της, µε τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και
τα νοµικά πρόσωπα ή τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε τις οποίες σχετίζεται
µε τις θυγατρικές της συµπεριλαµβάνοντας τους κύριους µετόχους αυτών και τα µέλη των
∆ιοικητικών τους Συµβουλίων
µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εµπορικών υπηρεσιών καθώς και την
αγορά και πώληση εµπορευµάτων. Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια
λειτουργίας της Εταιρείας.
Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεµένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εµπράγµατες
εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών εντός των χρονικών ορίων
που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται
πρόβλεψη για πιθανή µη είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν
έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών, εκτός από την
περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας Ortelia (βλέπε σηµείωση 20).

Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασµών µε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου έχουν ως
εξής:
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Χρήση 2010
Εταιρεία
Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

0

0

0

0

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

0

39.066

1.071

21.351

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.

0

31

0

0

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.

0

0

0

0

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

0

3

116

324

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER

0

0

0

0

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

0

0

0

0

ORTELIA

1.721

0

0

0

EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.

3.640
10.498
355

0
0
0

0
2
0

0
0
0

ΣΥΝΟΛΟ

16.214

39.100

1.189

21.675

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.
Εταιρεία
Απαιτήσεις από µερίσµατα
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα από µερίσµατα
312
312

100

312
44
356

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Λοιπές
G. APOSTOLOPOULOS
HOL.
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.
LAVIE ASSURANCE
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΗΡΟ∆ΙΚΟΣ ΕΠΕ
QUS
TRADOR A.E.
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Όµιλος
Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

1

0

Εταιρεία
Έσοδα

Αγορές
1

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

0

0

0

Έσοδα

Αγορές
0

0

4

0

0

0

3

0

0

0

2.152

24

1.610

52

2.152

24

1.610

52

0

27

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
252

4

138

1

341

3

50

0

34

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

26

0

0

0

0

7

0

0

0

7

0

0

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ 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

190

0

0

0

190

0

0

0

22

0

99

0

22

0

99

0

0

24

0

35

0

23

0

35

MEDISOFT
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε.
DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
INTEROPTIKS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

2.451

220

1.711

428

2.448

131

1.709

339

Όµιλος

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Εταιρεία

Απαιτήσεις από
µερίσµατα

Έσοδα από
µερίσµατα

Απαιτήσεις από
µερίσµατα

Έσοδα από
µερίσµατα

-

76

-

-

Όµιλος
Αµοιβές διοικητικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

7.064

Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης

101

Εταιρεία
6.460

Όµιλος

Εταιρεία

1

-

1.372

1.366

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Χρήση 2011
Εταιρεία
Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

0

0

0

0

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

0

31.729

178

12.247

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.

0

31

0

0

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

0

0

0

0

166
0

309
0

150
0

488
0

0

0

0

0

1.729

0

0

0

EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.

3.645
17.044
361

0
179
0

1
0
0

0
97
0

ΣΥΝΟΛΟ

22.945

32.248

329

12.832

ORTELIA

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριµένα
απαιτήσεις ύψους ευρώ 1.548 και ευρώ 16.837 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. Ειδικότερα σχετικά µε την απαίτηση ευρώ 1.729 από την Ortelia, η
Εταιρεία σχηµάτισε ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης
2011 (βλέπε σηµείωση 20).
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.
Επίσης, η µητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. για το σύνολο του
δανεισµού της (συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης), ύψους €1.390.
Εταιρεία
Απαιτήσεις από µερίσµατα
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα από µερίσµατα
-
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28

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Λοιπές
Όµιλος
G. APOSTOLOPOULOS
HOL.
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.
LAVIE ASSURANCE
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΗΡΟ∆ΙΚΟΣ ΕΠΕ
QUS
TRADOR A.E.
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

1

0

Εταιρεία
Έσοδα

Αγορές
0

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

0

0

0

Έσοδα

Αγορές
0

0

4

0

0

0

3

0

0

0

1.695

76

1.444

80

1.695

76

1.444

80

0

27

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
246

7

214

0

332

6

36

0

34

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

26

0

0

0

0

7

0

0

0

7

0

0

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ 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

190

0

0

0

190

0

0

0

21

0

76

0

21

0

76

0

0

39

0

35

0

37

0

35

MEDISOFT
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε.
DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
INTEROPTIKS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

1.997

364

1.520

447

1.994

183

1.520

361

Όµιλος

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Εταιρεία

Απαιτήσεις από
µερίσµατα

Έσοδα από
µερίσµατα

Απαιτήσεις από
µερίσµατα

Έσοδα από
µερίσµατα

-

50

-

-

Όµιλος
Αµοιβές διοικητικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

7.143

Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης

103

Εταιρεία
5.825

Όµιλος

Εταιρεία

365

20

2.340

2.302

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2011)
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

33. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις:
Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η ∆ιοίκηση καθώς και
οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν
χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή στα
αποτελέσµατα της λειτουργίας της.
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και
«COMMERCIAL VALUE ΑΕΕ», των οποίων οι άδειες λειτουργίας ανακλήθηκαν µε τις σχετικές
αποφάσεις της Ε.Π.Ε.Ι.Α. και του Υπουργού Οικονοµικών, ύψους 3.992 και 1.125 ευρώ αντίστοιχα
αναγγέλθηκαν νοµίµως προς τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής και τον Επόπτη Ασφαλιστικής
Εκκαθάρισης.
Εκδοθέντος εν τω µεταξύ του ν.3867/2010 περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύστασης Εγγυητικού
κεφαλαίου Ζωής κλπ, για αµφότερες τις άνω περιπτώσεις εφαρµόζονται τα οριζόµενα από τις διατάξεις του
ως άνω νόµου, λαµβανοµένου υπόψη ότι ο άνω νόµος ρητώς 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 νόµου αυτού.
Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σχηµατίσθηκε αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 2.405 σε βάρος των
αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης 2010, της Εταιρείας και του Οµίλου (περιλαµβάνεται στο ποσό
ευρώ 3.155, σηµείωση 9).

(β) ∆εσµεύσεις:
(i) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα:
Την 31η ∆εκεµβρίου 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
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και ανέρχονται σε € 2.886 ( € 3.231 την 31η ∆εκεµβρίου 2010).
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής
µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 έχουν ως κάτωθι:
31/12/2010
Όµιλος
Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη

Εταιρεία
1.874
4.831
1.253
7.958

2.075
4.623
1.193
7.891

31/12/2011
Όµιλος
Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη

Εταιρεία
1.546
6.129
15.762
23.437
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(ii). Εγγυήσεις:

Ο Όµιλος την 31η ∆εκεµβρίου 2011 είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις:
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 163 (€2.710 τη χρήση 2010).
34. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Η από 21-3-2012 A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε (100,00%
υπέρ) για την έκδοση και διάθεση βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, µέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Οµολογιακού δανείου, στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK,
ALPHA BANK, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι 164.000.000,00 ευρώ,
εµπραγµάτως
εξασφαλισµένου. To προϊόν του Οµολογιακού δανείου θα χρησιµοποιηθεί ως εξής: i) Αναχρηµατοδότηση
του υφισταµένου Οµολογιακού δανείου, ποσού ευρώ 144.000.000 00, ii) Αναχρηµατοδότηση υφισταµένων
βραχυπροθέσµων δανειακών υποχρεώσεων προς τις Οµολογιούχες ποσού ευρώ 9.000.000,00 και iii) το
υπόλοιπο ποσό ευρώ 11.000.000,00 θα διατεθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηµατικών σκοπών και
αναγκών. Ενέκρινε όλες τις µέχρι σήµερα ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το εξουσιοδότησε να
διαπραγµατευθεί, καθορίσει και συνοµολογήσει τους λοιπούς όρους και συµφωνίες του Προγράµµατος
Εκδόσεως του ως άνω Οµολογιακού δανείου και των εξασφαλίσεών του σε χρόνο που θα προσδιορισθεί
υπ΄αυτού συνεκτιµωµένων των συγκυριών.
Στις αρχές Μαρτίου του 2012 ξεκίνησε η λειτουργία της Μαιευτικής κλινικής «ΓΑΙΑ» εντός του γενικού
νοσοκοµείου της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών – Κλινική Αµαρουσίου.

Μαρούσι 30/3/2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ
∆/ΝΤΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚ/ΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ.Β ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Β.Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ∆. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ AK038305

Α.∆.Τ. Ξ 350622

Α.∆.Τ. Π 001034

Α.∆.Τ. ΑΖ 533419

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Π. Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ
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35. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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36. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005:
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του 2011 έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού τις ακόλουθες
πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της στον διαδικτυακό τόπο www.iatriko.gr

ΗΜ/ΝΙΑ
21/1/2011
30/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
4/4/2011
19/4/2011
31/5/2011
31/5/2011
31/5/2011
1/6/2011
6/6/2011
7/6/2011
24/6/2011
29/6/2011
30/6/2011
4/7/2011
12/7/2011
11/8/2011
31/8/2011
31/8/2011
31/8/2011
31/8/2011
31/8/2011
31/8/2011
3/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
Ανακοίνωση ‘Αλλων Σημαντικών Γεγονότων
Προαναγγελία Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‘ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
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37. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιηµένες και µη, η έκθεση διαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο στην διεύθυνση www.iatriko.gr.
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