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Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε Πεξηόδνπ 

από 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30

ε
 Ηνπλίνπ 2011 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηηο επ' απηνύ εθηειεζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30

ε
 

Ηνπλίνπ 2011, είλαη απηή πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΗΑΩ ΗΓΗΩΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ, 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 22
εο

 Ηνπιίνπ 

2011 θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.iaso.gr φπνπ θαη ζα 

παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηεο.

http://www.iaso.gr/
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Α. ΓΖΛΧΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.3556/2007 πεξί ηηο «Πξνϋπνζέζεηο δηαθάλεηαο γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε εθδόηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΗΑΩ Α.Δ.: 

1. Γεώξγηνο ηακαηίνπ ηνπ Ησάλλε, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Παξαζθεπάο Πεηξόπνπινο ηνπ Παλαγηψηε, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

3. Γεώξγηνο Μπνπιηλάθεο ηνπ Δπαγγέινπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζείο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ 

ζεκεξηλή ηνπ 22/07/2011 ζπλεδξίαζε 

 

Τπφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε: 

 

I. Οη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ηεο ΗΑΩ Α.Δ. γηα 

ηελ πεξίνδν 1/1/2011 – 30/6/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή 

ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πεξηφδνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. 

II. Ζ εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν 

αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΗΑΩ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

 

Μαξνχζη,  22 Ηνπιίνπ 2011 

 

Οη βεβαηνχληεο, 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

   

   

   

   

   

   

Γεψξγηνο Η. ηακαηίνπ Παξαζθεπάο Π. Πεηξφπνπινο Γεψξγηνο Δ. Μπνπιηλάθεο  

Α.Γ.Σ. Κ 030874 Α.Γ.Σ. Ν 317661 Α.Γ.Σ. ΑΒ 570398 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  

Page 5 of 73 

 

Β.  ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

"ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 

ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ." 

 

ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

ΚΑΗ ΑΤΣΩΝ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε Ηνπλίνπ 2011 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2011. Ζ Έθζεζε 

ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ 3556/2007 θαη ηηο 

επ’ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

I) Δμέιημε θαη επηδόζεηο Α’εμακήλνπ 2011 

Ζ δηνίθεζε ηνπ νκίινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ δηεζλή θξίζε, ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ πειαηψλ απνθάζηζε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο εηαηξηθήο 

επζχλεο, πνπ δηέπεη ηνλ Όκηιν, λα κελ πξνβεί ζε απμήζεηο ηηκψλ  ησλ ηηκνθαηαιφγσλ φισλ ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ γηα δεχηεξν θαηά ζεηξά έηνο. 

Αληηζέησο, ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο  πξνέβε θαηά ηνλ Ηνχλην θαη ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο ηνπ 2010, φπσο θαη ηνλ Μάην ηνπ 2011 ζε κείσζε ησλ ηηκψλ, ζε επηιεγκέλεο ππεξεζίεο  

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

πειαηεηαθήο ηνπ βάζεο. 

Οη αλσηέξσ θηλήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ είραλ σο απνηέιεζκα λα πεξηνξηζζνχλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο.  

Να ζεκεησζεί φηη ε γεληθφηεξε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αιιά θαη ησλ δαπαλψλ ηφζν ηεο 

εηαηξείαο φζν θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηεο ρξήζεο 

2010 επεξεάζηεθε θαη απφ ηελ ππαγσγή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Ηδησηηθήο Τγείαο ζε 

ΦΠΑ, απφ 01/07/2010 θαη κεηά. 

 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Οκίινπ  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ γηα ην Α’εμάκελν ηνπ 2011 αλήιζε ζε € 65,2 εθαη. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 21,3% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε € 10,2 εθαη. θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά € 2,5 εθαη. 

(19,8%). Ζ δηαηήξεζε ηνπ πεξηζσξίνπ EBITDA επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε 15,6% έλαληη 
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15,3% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο,  νθείιεηαη ηφζν ζηελ κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ δαπαλψλ φζν 

θαη ζηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.   

Σα πξν θόξσλ θέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε € 1,5 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 76,2%.  Ζ δηαηήξεζε ηνπ νκίινπ ζε πξν θφξσλ θεξδνθνξία, παξά ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, ηελ επηβνιή ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν 

αιιά θαη ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο πνπ δηέξρνληαη νη λέεο επελδχζεηο ηνπ νκίινπ (ΗΑΩ 

Θεζζαιίαο Α.Δ., Φηινθηήηεο Α.Δ.), ζεσξείηαη  ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή εμέιημε.  

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε εμέιημε ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ. 

 

 
 

 

Πην θάησ απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ Οκίινπ ζηε δηακφξθσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2011: 

Γξάθεκα 3: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ 
 

 

ΔΒΗΣDA:  Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ  

ΔΒΗΣ:  Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη  επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ΚΜΦ&ΓΜ: Κέξδε Μεηά Φφξσλ &Γηθαησκάησλ Μεηνςεθίαο 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη θάπνηνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο 

ηνπ Οκίινπ: 

 

ΟΜΗΛΟ 6Μ2011 6Μ2010 

Πεξηζψξην EBITDA 15,6% 15,3% 

Πεξηζψξην EBIT  6,5% 8,6% 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθά θεθάιαηα* 0,36 0,34 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο* 0,55 0,53 

Ίδηα θεθάιαηα / Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο* 0,88 0,86 

*εκείσζε: Οη ελ ιόγσ δείθηεο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ εάλ από ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα αθαηξεζνύλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα 

ηνπ νκίινπ, ηα νπνία ζηηο 30/6/2011 αλήξρνλην ζε €8,1 εθ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλά εηαηξεία παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

ΗΑΧ Α.Δ. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2011 αλήιζε ζε € 35,9 εθαη. έλαληη € 47,6 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 24,6%. Ζ κείσζε νθείιεηαη 

ζηηο κεηψζεηο ηηκψλ ζηηο νπνίεο πξνέβεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηνλ Ηνχλην θαη Γεθέκβξην 

ηνπ 2010, φπσο θαη ηνλ Μάην ηνπ 2011, ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ πιηθψλ, 

ζηελ αιιαγή ηεο δήηεζεο ησλ θιηλψλ (επηιέγνπλ ρακειφηεξεο ζέζεηο λνζειείαο), ζηελ αιιαγή 

ηνπ κίγκαηνο ησλ πειαηψλ-αζζελψλ (επηιέγνπλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ηαηξηθέο πξάμεηο), ζηε 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, γηα νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ πξάμεηο, θαη ηέινο ζηελ ππαγσγή ηνπ 

Κιάδνπ ηεο Τγείαο ζε θαζεζηψο ΦΠΑ απφ 01/07/2010 θαη κεηά. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA), παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά € 2,76 εθαη. (22,4%) απφ € 12,3 εθαη. ζε € 9,6 εθαη. Ζ 

κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη κε 

ηελ πεξηζηνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, αλήιζαλ ζε € 5,9 εθαη. έλαληη € 9,9εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή 

πεξίνδν, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40,7% θχξηα ιφγσ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ. Σα θέξδε κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ζε € 4,5 εθαη. έλαληη € 4,8 εθαη. ζεκεηψλνληαο 

κείσζε 6,9%.  Ζ κείσζε ησλ παξεπφκελσλ εζφδσλ πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ελνηθίσλ απφ 

ηα θαηαζηήκαηα πνπ κηζζψλεη ε εηαηξεία ζε ηξίηνπο, ε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο ησλ 

δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, ε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ θαη ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, 

πεξηφξηζαλ ηα έζνδα απφ ηα θάξκαθα θαη ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά απφ θφξνπο. 
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Οη θπξηφηεξνη νηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηελ Δηαηξία παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΗΑΧ ΑΔ  6Μ2011 6Μ2010 

Πεξηζψξην EBITDA 26,6% 25,8% 

Πεξηζψξην EBIT  18,5% 19,7% 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθά θεθάιαηα* 0,61 0,59 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο* 1,55 1,46 

Ίδηα θεθάιαηα / Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο* 2,35 2,42 

*εκείσζε: Οη ελ ιόγσ δείθηεο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ εάλ από ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα αθαηξεζνύλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα 

ηεο εηαηξίαο ηα νπνία ζηηο 30/6/2011 αλήξρνλην ζε € 4,34 εθ. 

 

ΗΑΧ GeneralA.E. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΗΑΧ General Α.Δ., γηα γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 

2011 αλήιζε ζε € 25,0 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24,6%, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.  Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

πνπ επεξέαζαλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηδίσο ζηελ επηβνιή Φ.Π.Α. ζηνλ 

Κιάδν ηεο Τγείαο πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 01/07/2010. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) απμήζεθαλ θαηά € 0,2 εθαη. (6,3%) απφ € 3,3 εθαη. ζε € 3,5 εθαη. Ζ νξηαθή αχμεζε 

θαηά € 0,2 εθαη. νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην γεγνλφο φηη ε σθέιεηα απφ ηελ ππαγσγή ζε 

ΦΠΑ ηεο εηαηξείαο απφ 01/07/2010 θαη κεηά ππεξθάιπςε ζην ζχλνιν ηεο ηελ κείσζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ.  

Σα θέξδε πξν θόξσλ ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 1,25 εθαη. έλαληη € 1,17 εθαη. ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν.  Ζ νξηαθή αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε πνπ 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζην EBITDA, νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαηά 82,0%, ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. 

ε επίπεδν θαζαξνύ απνηειέζκαηνο κεηά από θόξνπο, εκθαλίδνληαη θέξδε  ηεο ηάμεσο ησλ     

€ 0,8 εθ., απμεκέλα θαηά πνζφ € 0,35 εθαη. έλαληη ησλ θεξδψλ  € 0,47 εθ. θαηά ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2010, ιφγσ ηεο δηαγξαθήο κέξνπο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

εμαηηίαο ηεο παξέιεπζεο ηεο 5εηίαο, κηθξφηεξνπ ζε ζρέζε ην αληίζηνηρν ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο. 

 

MedStemServices Α.Δ. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28,2% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 θαη αλήιζε ζε € 1,06 εθαη., ιφγσ ηεο κείσζεο ζηηο απνζεθεχζεηο 

βιαζηνθπηάξξσλ θαη ηεο παξνρήο δσξεάλ θχιαμεο βιαζηνθπηάξσλ απφ ηνλ Όκηιν ζηνπο 
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πειάηεο ηνπ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, νπφηε θαη επηβιήζεθε 

κεξηθή ρξέσζε θαη θάιπςε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) αλήιζαλ ζε €0,07 εθαη. έλαληη €0,2 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 66,1% θαη αθνινπζψληαο ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ζε €0,05 εθαη. κεησκέλα 

θαηά 62,8% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. 

 

ΗΑΧ Θεζζαιίαο Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία αλαπηχζζνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξζχγρξνλεο θιηληθήο ΗΑΩ Θεζζαιίαο 

ζηαδηαθά εληφο ηνπ 2011, παξνπζίαζε, ππφ ην πξίζκα ηεο θξίζεο, ηθαλνπνηεηηθή  πνξεία ησλ 

εηζαγσγψλ αζζελψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ ηεο, ελψ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο κε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα εμέιημε ε 

νπνία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο φηαλ 

κάιηζηα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ έηνπο νη ζπκβάζεηο κε φια ηα ηακεία. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε € 3,37 εθαη., έλαληη € 0,84 εθαη. ελψ ηα θέξδε πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ 

ζε € -2,66 εθαη. έλαληη € -3,12 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (θαηά ηελ νπνία ε θιηληθή δελ 

ήηαλ ζε ιεηηνπξγία φιν ην Α’ εμάκελν ), ελψ νη θαζαξέο δεκίεο κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ζε  

€ -3,8 εθαη., έλαληη € -3,2 εθαη. θαηά ην Α’ εμάκελνπ ηνπ 2010. 

 

Οη ινηπέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθφκα ηελ παξαγσγηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ λεναπνθηεζείζα ζπγγελήο εηαηξεία «Φηινθηήηεο Α.Δ.» κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο “Hoco 

A.E.” ε νπνία απφ ηελ ρξήζε 2011 ελζσκαηψλεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε 

ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, παξνπζίαζε θαηά ην Β’ Σξίκελν ηνπ 2011 ζπλνιηθή δεκία € 1,23 

εθαη. εθ ησλ νπνίσλ € 0,52 εθαη. επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Γαπάλεο Οκίινπ. 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ην Α’ εμάκελν ηνπ 2011 ζε 

€ 6,67 εθαη., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 3,3% ζε ζρέζε κε ην Α’ εμάκελν ηνπ 2010. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά ην  Α’ εμάκελν ηνπ 2011 θαη έθζαζαλ 

ζε € 2,3 εθαη. απφ € 1,14 εθαη. θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2010 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θχξηα ζηελ 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. 
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Γάλεηα - Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε € 160,9 εθαη. ζηηο 30/6/2011 έλαληη € 157,5 εθαη. 

ζηηο 30/6/2010 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 2,1%, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο HOCOΑ.Δ., θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο αιιαγήο ρξήζεο 

ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ θηεξίσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. Σα «Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη 

Ηζνδχλακα» ηνπ Οκίινπ ζηηο 30/6/2011 δηακνξθψζεθαλ ζε € 8,1 εθαη. έλαληη € 10,9 εθαη. ζηηο 

30/6/2010.  

 

Πξνζσπηθό 

Σν ζπλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ αλήξρεην ζηηο 30/6/2011 ζε 1.768 άηνκα 

έλαληη 1.795 αηφκσλ ζηηο 30/6/2010. 

Ζ κεηαβνιή απηή επήιζε αθελφο ιφγσ ηνπ φηη ζηε πεξίνδν ηνπ Α’ Δμακήλνπ ηνπ 2011 

ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά 149 άηνκα ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ «Φηινθηήηεο Α.Δ.» 

θαη «Φηινθηήηεο Services Δ.Π.Δ.» θαη αθεηέξνπ απφ ηελ απνρψξεζε 153 ππαιιήισλ απφ ηελ 

κεηξηθή Δηαηξεία ηεο νπνίαο ην πξνζσπηθφ απφ 1.011 άηνκα θαηά ηελ 30/6/2010 αλήιζε ζε 858 

άηνκα θαηά ηελ 30/6/2011.  

 

II) εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ  2011 

 

 Σελ 03/03/2011 ζπζηάζεθε εηαηξεία ζπκκεηνρψλ κε ηελ επσλπκία «HOCO ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ» ε νπνία ειέγρεη ην 70,60 % ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο 

«ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» 

ηελ εηαηξεία απηή, ε κεηξηθή ΗΑΩ Α.Δ. ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 59,59% κε ζθνπφ ηελ 

πεξαηηέξσ δηείζδπζή ηεο ζηνλ Κιάδν ηεο Τγείαο θαη γεληθφηεξα ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

III) Πξννπηηθέο - Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην  Β’ εμάκελν ηνπ 2011 

 

Πάγηα πνιηηηθή ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ είλαη λα κελ αλαθνηλψλνληαη – 

δεκνζηεχνληαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη νη πξνβιέςεηο παξά κφλν φηαλ ππνγξάθνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο – ζπκθσλίεο ή φηαλ ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ηα Γ.. 

γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ. Ζ ρξήζε 2011 θαηαγξάθεη 

επηδφζεηο νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληά, απφ ηηο πην 

δχζθνιεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, εμαηηίαο ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ, ηελ αχμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 
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πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ αιιά 

θαη ηα έληνλα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ νκίινπ παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο εμειίμεηο θαη πξνβαίλεη ζηελ  ιήςε κέηξσλ 

αλαπξνζαξκφδνληαο ζπλερψο ηε ζηξαηεγηθή ηεο, έηζη ψζηε λα πεξηνξίζεη φζν ην δπλαηφλ  

πεξηζζφηεξν ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, ε νπνία καζηίδεη ηε ρψξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε καθξνπξφζεζκε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο 

επεκεξίαο ησλ κεηφρσλ θαη φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ φπσο νη πειάηεο καο, νη ζπλεξγαδφκελνη Ηαηξνί, ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε καο, νη 

ηξάπεδεο θαη νη πξνκεζεπηέο καο. Ζ κηθξή ζρεηηθά ειαζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε δήηεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο , ε 

πξνζήισζε ζηηο αμίεο καο, νη θαιά εδξαησκέλεο δπλάκεηο καο κε θπξηφηεξεο ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πειαηψλ θαη ηελ αθνζίσζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ καο επηηξέπνπλ λα πηζηεχνπκε 

ζηελ επίηεπμε ησλ καθξφπλνσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ καο ζηφρσλ. 

 

IV) Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην  Β’ εμάκελν ηνπ 2011 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εμειίμεηο ηφζν ζην 

ρψξν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο φζν θαη δηεζλψο. ηφρνο είλαη λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, παξφια απηά φκσο ν Όκηινο κπνξεί λα 

επεξεαζζεί θαηά ην  Β’ εμάκελν ηνπ 2011 απφ ηα εμήο: 

Α) Εήηεζε Τπεξεζηώλ: Παξά ην γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ ε δήηεζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηελ Διιάδα έρεη επηδείμεη ζρεηηθά κηθξή ειαζηηθφηεηα, νη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο, ε αζηάζεηα θαη νη δηαθπκάλζεηο, ζηελ Διιάδα, Δπξψπε ή θαη Γηεζλψο 

ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαηαξάμνπλ ηε δήηεζε. χκθσλα κε ηελ ελδηάκεζε πξφβιεςε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Φεβξνπάξηνο 2011), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο θαη 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ην 1,6%, κε  ηνλ πιεζσξηζκφ λα πξνβιέπεηαη ζην 

2,2% γηα ηελ δψλε ηνπ επξψ. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο Διιάδαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ειιείκκαηνο, 

κε ηηο πεξηθνπέο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζηελ θνξνινγία, αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

Ζ ζνβαξή δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, έρεη ήδε πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Μία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο 
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ζέζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα πηζαλή δηαθνπή ηεο παξνρήο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη έκκεζα ηε 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ. 

Β) Κίλδπλνο Πιεζσξηζκνύ – Δπηηνθίσλ. χκθσλα κε ηελ ελδηάκεζε πξφβιεςε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Φεβξνπάξηνο 2011), δηαθαίλεηαη φηη νη ηάζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

αλακέλεηαη λα είλαη απμεηηθέο, κε ηηο πξνβιέςεηο λα είλαη 2,2% γηα ηελ δψλε ηνπ επξψ, έλαληη 

1,8% ηεο πξφβιεςεο ηνπ Ννεκβξίνπ 2010.  Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ  ΔΚΣ, ηνλ Απξίιην 

θαη Ηνχιην ηνπ 2011 αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ησλ εηαηξείσλ 

ηνπ νκίινπ. Όιεο νη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ηνπ Οκίινπ είλαη ζε επξψ θαη βαζίδνληαη ζε 

θπκαηλφκελν επηηφθην Euribor. Απφ πιεπξάο «αλάιπζεο επαηζζεζίαο» κηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ 

θαηά 1,00% ζα κείσλε, γηα ην Α’ Δμάκελν ηνπ 2011, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ 

πεξίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ € 0,8 εθαη. ελψ κηα ηζνπνζνζηηαία αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα αχμαλε 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ, γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2011, πεξίπνπ θαηά ην πνζφ 

ησλ € 0,8 εθαη. Σν ζχλνιν ησλ πξνζεζκηαθψλ δαλείσλ φισλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη 

ζε πξνζπκθσλεκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα πεξηζψξηα επηηνθίσλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

βαζίδνληαη ζε νκηιηθνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ ππφ φξνπο θαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξείαο. Σα πεξηζψξηα επηηνθίνπ γηα ηνπο αλνηρηνχο αιιειφρξενπο 

ινγαξηαζκνχο αλαζεσξνχληαη πεξηνδηθά. 

Γ) Υξεκαηηζηεξηαθόο θίλδπλνο. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο Γηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ζην ειιεληθφ 

Υ.Α. θαη ζηελ ςπρνινγία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ επεξεάδνπλ ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή πνξεία ηεο 

κεηνρήο. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί ε ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα ηνπ Υ.Α. ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ δπζθνιίεο 

ζηελ πξνζπάζεηα δηάζεζεο κεγάισλ παθέησλ κεηνρψλ. Πσιήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο κέζσ ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αγνξάο ή αθφκα θαη εθηηκήζεηο ή δεκνζηεχκαηα φηη 

ηέηνηεο θηλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ρψξα, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

Γ) Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο. Πηζαλέο αιιαγέο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, πηζαλή αχμεζε ησλ δηαζεζίκσλ θιηλψλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαζψο θαη πηζαλή αδπλακία ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα αθνινπζήζεη ηηο ηαηξνηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα.  

Δ) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο. Οπζηψδεο θαη άκεζνο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δελ 

πθίζηαηαη γηα ηνλ Όκηιν, θαζψο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ιακβάλνπλ 

ρψξα εληφο ηεο επξσδψλεο.  Όια ηα δάλεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ζε επξψ. 
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Σ) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο.  Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, 

ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο, ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε, επελδχζεηο ζε 

ρξεφγξαθα θαη κεξίζκαηα πιεξσηέα. Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

επελδχζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε. Όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζπλδπαζκφ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, εγθεθξηκέλσλ 

ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη απζηεξή παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 

30/6/2011 ν Όκηινο δηέζεηε € 8,1 εθαη. κεηξεηά θαη ηηο απαξαίηεηεο εγθεθξηκέλεο, αιιά κε 

ρξεζηκνπνηεκέλεο δαλεηαθέο γξακκέο, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη 

κεζνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ  

Ο Όκηινο ΗΑΩ εθαξκφδεη κεζνδνινγίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ 

ζηνηρεία, απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ Όκηιν θαζψο θαη ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Λεηηνπξγηθόο- Δπηρεηξεκαηηθόο Κίλδπλνο 

Ο Όκηινο έρεη πξνβεί ζε δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηα αθφινπζα: 

Αζθαιηζηηθή Κάιπςε: φιεο νη ελεξγέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έρνπλ ζπλάςεη αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα, ηα νπνία είλαη ελ ηζρχ θαη αλαλεψλνληαη φηαλ ιήγνπλ, γηα θάιπςε : 

Α) Πεξηνπζίαο 

Β)  Σσλ νρεκάησλ ηνπ Οκίινπ 

Γ) Απψιεηαο θεξδψλ θαη θάιπςεο παγίσλ δαπαλψλ 

Γ) Υξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

Σα πνζνζηά θάιπςεο πνηθίινπλ αλά θαηεγνξία αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ζε 

πιαίζηα ηα νπνία ε Γηνίθεζε έρεη ζέζεη σο εχινγα θαη επαξθή. Δπίζεο, ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη 

ηελ πνιηηηθή λα δεηά απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο Ηαηξνχο λα πξνβαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζε ηδησηηθή 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο. 

Οη αιιαγέο ησλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ ηνπ Κιάδνπ ησλ αζθαιίζεσλ  ηεο επαγγεικαηηθήο 

αζηηθήο επζχλεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, είραλ σο 

απνηέιεζκα νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ λα ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ελδερφκελεο 
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αζθαιηζκέλεο δεκίαο. Γηα απηφ ην ιφγν ε Γηνίθεζε απνθάζηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 λα κελ 

πξνρσξήζεη ζηελ αλαλέσζε ησλ πθηζηάκελσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αζηηθήο 

επαγγεικαηηθήο επζχλεο αιιά αληίζεηα λα πξνβαίλεη έγθαηξα ζηε δηελέξγεηα επαξθψλ 

πξνβιέςεσλ κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ κειινληηθή αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο.  

 

1)   Γηαρείξηζε, απαηηήζεσλ – ππνρξεώζεσλ, κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο 

Σεξείηαη εθεδξηθή ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζεκαληηθνί πφξνη έρνπλ δηαηεζεί ζηελ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε φισλ 

ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ ζπλέρεηα.  Ο Όκηινο ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη ελεκεξψλεη 

δηαξθψο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Οη απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη απφ 

πσιήζεηο ζε ηδηψηεο πειάηεο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη απαηηήζεηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία 

έρνπλ κηθξφ βαζκφ θηλδχλνπ απσιεηψλ. Ο πηζαλφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

ηνπο ηδηψηεο πειάηεο θαη ην ελδερφκελν λα δεηεζεί έθπησζε γηα εμφθιεζε απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ καο θαη αζθαιηζκέλσλ ηνπο.  

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο γηα θάιπςε ηπρψλ επηζθαιεηψλ θαη ηηο 

ελζσκαηψλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, φια ηα αλσηέξσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ απνκεησζεί  (κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο) θαη είλαη πςειήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο.  

 

2) Φνξνινγηθνί έιεγρνη. Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πξνζάξκνζε ηηο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ψζηε ηελ 30/6/2011 λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα 

ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηελ 30/06/2011, δηαγξάθεθε € 

0,50 εθαη. απφ ηηο αλαβαιιφκελεο  θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεσο 2006 ηνπ Οκίινπ. 

Δπίζεο εληφο ηεο ρξήζεο 2011 γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ε ζσξεπηηθή πξφβιεςε 

γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε € 0,72 εθ. ελψ ε αληίζηνηρε ζσξεπηηθή πξφβιεςε γηα ηνλ 'Οκηιν  

αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο € 0,73 εθ. 

3) Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο. Οη ππεξεζίεο πγείαο θαη ε αληαγσληζηηθή ζέζε θάζε θνξέα 

εμαξηψληαη θαη ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγηθή αξηηφηεηα θαη ππεξνρή ηνπ 

βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. O Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη σο χςηζηε πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ ηελ ζπλερή θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αλαλέσζε θαη απφθηεζε ηνπ πιένλ ζχγρξνλνπ 

εμνπιηζκνχ. 

4) Δμάξηεζε από κεγάινπο πειάηεο. Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ κεγάινπο 

πειάηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  
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V) Κπξηόηεξεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Γ.Λ.Π. 24, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο ηεο (ζπλδεδεκέλεο κε 

απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κ.Ν. 2190/20). Οη ζπλαιιαγέο απηέο 

είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Σν εηζπξαρζέλ κέξηζκα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ Α.Δ.» 

ζπλνιηθνχ χςνπο € 110.660,00, ήηνη € 0,55 αλά κεηνρή.  Σν παξαπάλσ κέξηζκα 

εηζπξάρζεθε απφ ηε κεηξηθή Δηαηξεία. 

2. Σελ 3/3/2011 ζπζηάζεθε ε εηαηξεία «HOCO A.E.» κε AΡ.MAE 70765/01AT /B /11/ 081 

κε έδξα ην Μαξνχζη - Αηηηθήο θαη ζπλνιηθφ θεθάιαην 7.423.797,92€.  Ζ κεηξηθή 

εηαηξεία «ΗΑΩ Α.Δ.» θαηέβαιιε 4.423.470,23€ ηνπ αλσηέξσ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά 

ιακβάλνληαο ην 59,59% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο λεντδξπζείζαο εηαηξείαο. 

3. Με ηελ απφ 27/6/2011 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» εθδφζεθε θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο 

€4.500.000,00 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Ζ εηαηξεία «ΗΑΩ Α.Δ.» ζπκκεηείρε κε 

κεηξεηά χςνπο €450.000,00 ζηε θάιπςε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.  

 

Κχξηνη Μέηνρνη, ζαο εθζέζακε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία θαη ην δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ ζηελ πεξίνδν 1/1/2011 – 30/6/2011 ζπγθξηλφκελε κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 2010.  αο παξαζέζακε ηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. 

Μαξνύζη, 22 Ηνπιίνπ 2011 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

 

 

Γ. ηακαηίνπ 
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Γ.  ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 

Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ 

& ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» 

 

Δηζαγσγή 

 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο «ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2011 

θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ 

εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007.  Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη 

λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 

«Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη 

άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ 

απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ 

καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο 

φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά 

ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 
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πκπέξαζκα 

Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη 

θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε 

ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 

Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 2011 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

 

Ησάλλεο Γ. Σνιηφπνπινο  

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 12381 

 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 

Λ. Μεζνγείσλ 396, Αγ. Παξαζθεπή, 153 41 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. Δηαηξείαο 148 
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ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΝ 30/06/2011 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

    Ο ΟΜΗΛΟ  Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σεκείωζε 30/06/2011  31/12/2010  30/06/2011  31/12/2010 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                 

Δλζψκαηα πάγηα 6 297.567.569,82  300.315.289,42  144.415.370,82  144.944.799,19 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 1.674.943,65  1.506.195,38  1.229.328,78  996.081,56 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο       8.2 0,00  0,00  132.297.303,87  125.613.331,26 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο       8.3 2.482.740,52  0,00  0,00  0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο       24 809.322,71  807.986,60  50.014,16  26.254,16 

   302.534.576,70  302.629.471,40  277.992.017,63  271.580.466,17 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         

Απνζέκαηα       12 4.597.870,49  4.307.720,38  1.735.370,82  1.789.443,95 

Πειάηεο        11 44.582.312,05  41.818.126,46  7.720.461,65  7.406.077,81 

Λνηπέο απαηηήζεηο       11 29.796.431,47  30.806.286,82  9.814.452,13  14.275.749,41 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία 
       9 

4.189.927,64  4.189.927,64  4.189.927,64  4.189.927,64 
Υξεκαη/θά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ           
10 

297.191,22  331.614,64  297.191,22  331.614,64 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα       13 8.058.951,89  10.894.502,66  4.337.343,65  5.749.111,29 

   91.522.684,76  92.348.178,60  28.094.747,11  33.741.924,74 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  394.057.261,46  394.977.650,00  306.086.764,74  305.322.390,91 

          

   Ο ΟΜΗΛΟ  Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ  30/6/2011  31/12/2010  30/6/2011  31/12/2010 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ         

Μεηνρηθφ θεθάιαην (53.155.053κηρ X 0,44 €)       23 23.388.223,32  23.388.223,32  23.388.223,32  23.388.223,32 

Απνζεκαηηθά Τπέξ ην άξηην       23 42.497.459,83  42.497.459,83  42.497.459,83  42.497.459,83 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο       28 79.542.115,41  79.542.115,41  51.053.101,50  51.053.101,50 

Λνηπά απνζεκαηηθά       28 12.204.584,84  9.167.468,63  11.613.638,35  8.583.800,33 

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ         -26.653.446,27  -25.174.980,52  57.274.731,32  55.791.842,77 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηόρσλ κεηξηθήο  130.978.937,13  129.420.286,67  185.827.154,32  181.314.427,75 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο        8.2 10.038.223,97  6.832.892,41  0,00  0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   141.017.161,10  136.253.179,08  185.827.154,32  181.314.427,75 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Γάλεηα       14 108.775.098,00  126.250.000,00  45.750.000,00  64.250.000,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο       19 20.895.733,53  21.370.592,90  15.179.573,10  15.037.658,18 
Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ έμνδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία             
16 

3.911.952,40  3.745.413,13  2.377.394,36  2.270.673,57 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο       25 6.596.449,16  6.508.373,46  42.105,85  42.105,85 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο       26 6.540.181,92  7.677.965,76  5.370.974,38  6.423.427,76 

   146.719.415,01  165.552.345,25  68.720.047,69  88.023.865,36 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο       15 53.153.395,38  55.896.632,96  17.094.144,13  19.582.963,29 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο       19 1.058.353,89  5.985.500,71  1.051.482,52  5.861.142,51 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα       14 52.108.936,08  31.289.992,00  33.393.936,08  10.539.992,00 

   106.320.685,35  93.172.125,67  51.539.562,73  35.984.097,80 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  253.040.100,36  258.724.470,92  120.259.610,42  124.007.963,16 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ  394.057.261,46  394.977.650,00  306.086.764,74  305.322.390,91 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  
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ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/1/2011 – 30/06/2011 

    Ο ΟΜΗΛΟ   Ο ΟΜΗΛΟ 

  Σεκείωζε 

1/1 - 

30/6/2011  

1/1 - 

30/6/2010  

1/4 - 

30/6/2011  

1/4 - 

30/6/2010 

Κχθινο εξγαζηψλ  5 65.220.494,75  82.936.084,67  32.303.560,40  41.188.177,89 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  55.589.889,35  70.758.694,53  27.565.651,03  36.659.389,72 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)  9.630.605,40  12.177.390,14  4.737.909,37  4.528.788,17 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 17 2.057.470,60  2.773.031,76  862.949,02  1.242.864,71 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -4.124.109,09  -3.758.327,59  -1.983.881,18  -2.342.003,27 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  -2.550.977,25  -3.142.770,63  -1.305.462,95  -1.718.284,05 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 27 -789.105,30  -911.369,34  -576.235,56  -255.121,87 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη 

απνζβέζεσλ  10.158.956,85  12.666.840,19  4.700.857,00  4.560.598,60 

Απνζβέζεηο       6,7 -5.935.072,49  -5.528.885,85  -2.965.578,30  -3.104.354,91 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ   4.223.884,36  7.137.954,34  1.735.278,70  1.456.243,69 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 18 67.801,62  270.956,04  32.502,15  225.911,69 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 18 -2.279.154,64  -1.135.646,37  -1.330.941,00  -742.910,59 

Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα  0,00  0,00  0,00  0,00 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

ελνπνηνχκελεο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 8.3 -517.587,13  0,00  -517.587,13  0,00 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  1.494.944,21  6.273.264,01  -80.747,28  939.244,79 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 19 -914.699,66  -5.054.871,33  -503.959,09  -3.696.526,60 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)  580.244,55  1.218.392,68  -584.706,37  -2.757.281,81 

Καηαλέκνληαη ζε:          

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 20 1.620.068,46  1.958.970,36  -41.860,38  -2.409.439,91 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 8.2 -1.039.823,91  -740.577,68  -542.845,99  -347.841,90 

          

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)  0,00  0,00  0,00  0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο (Α)+(Β)  580.244,55  1.218.392,68  -584.706,37  -2.757.281,81 

Καηαλέκνληαη ζε:         

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 20 1.620.068,46  1.958.970,36  -41.860,38  -2.409.439,91 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 8.2 -1.039.823,91  -740.577,68  -542.845,99  -347.841,90 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 

- βαζηθά ζε €         20 0,0305  0,0369  -0,0008  -0,0453 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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    Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  Σεκείωζε 

1/1 - 

30/06/2011  

1/1 - 

30/06/2010  

1/4 - 

30/06/2011  

1/4 -

30/06/2010 

Κχθινο εξγαζηψλ  5 35.869.745,88  47.590.272,73  17.704.835,83  22.877.514,90 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  28.616.466,72  36.651.740,95  13.969.489,63  18.615.796,09 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)  7.253.279,16  10.938.531,78  3.735.346,20  4.261.718,81 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 17 1.951.288,18  1.827.945,41  788.503,88  919.171,63 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -1.837.592,73  -2.005.108,69  -914.184,92  -1.127.956,00 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  -649.199,63  -1.196.024,21  -323.516,13  -672.368,65 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 27 -75.065,59  -198.558,63  49.298,24  -34.897,16 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη 

απνζβέζεσλ  9.533.816,22  12.293.679,45  4.785.267,46  4.819.477,84 

Απνζβέζεηο       6,7 -2.891.106,83  -2.926.893,79  -1.449.820,19  -1.473.809,21 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ   6.642.709,39  9.366.785,66  3.335.447,27  3.345.668,63 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 18 131.395,62  1.110.115,79  109.178,37  1.108.294,89 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 18 -890.096,06  -558.613,68  -485.883,03  -310.384,20 

Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα  0,00  0,00  0,00  0,00 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

ελνπνηνχκελεο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο  0,00  0,00  0,00  0,00 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  5.884.008,95  9.918.287,77  2.958.742,61  4.143.579,32 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 19 -1.371.282,38  -5.068.726,81  -726.398,77  -3.604.616,67 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)  4.512.726,57  4.849.560,96  2.232.343,84  538.962,65 

Καηαλέκνληαη ζε:          

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 20 4.512.726,57  4.849.560,96  2.232.343,84  538.962,65 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -  -  -  - 

          

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)  0,00  0,00  0,00  0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο (Α)+(Β)  4.512.726,57  4.849.560,96  2.232.343,84  538.962,65 

Καηαλέκνληαη ζε:         

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 20 4.512.726,57  4.849.560,96  2.232.343,84  538.962,65 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -  -  -  - 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 

- βαζηθά ζε €         20 0,0849  0,0912  0,0420  0,0101 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

 1/1/2011 – 30/06/2011 

  Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  1/1-30/6/2011  1/1-30/6/2010  1/1-30/6/2011  1/1-30/6/2010 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Κέξδε Πεξηφδνπ 1.494.944,21  6.273.264,01  5.884.008,95  9.918.287,77 

Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε 9.388.601,93  10.323.400,67  2.913.551,18  3.684.949,62 

  10.883.546,14  16.596.664,68  8.797.560,13  13.603.237,39 

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο          

Μείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ -290.150,11  -381.428,77  54.073,13  -43.530,55 

Μείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ -710.666,75  90.832,70  5.232.545,85  2.014.650,74 

(Αχμεζε)/Mείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ -23.387,92  28.142,00  -23.760,00  -414,00 

Αχμεζε/(Μείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) -9.497.329,47  -8.484.848,80  -7.984.791,24  -6.499.526,75 

Δθξνή πξνβιέςεσλ -164.236,02  -196.956,35  -78.905,56  -109.377,12 

  -10.685.770,27  -8.944.259,22  -2.800.837,82  -4.638.197,68 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο  197.775,87  7.652.405,46  5.996.722,31  8.965.039,71 

           

Λεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο          

Καηαβιεζέληεο ηφθνη -988.633,00  -942.915,38  -590.245,08  -343.015,26 

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο -2.041.834,70  -2.768.894,32  -1.788.238,22  -2.733.290,70 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο   

δξαζηεξηόηεηεο (Α) -2.832.691,83  3.940.595,76 
 

3.618.239,01  5.888.733,75 

           

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο          

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ -3.409.097,14  -11.748.470,30  -2.620.340,14  -4.507.504,74 

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -341.104,67  -297.812,79  -341.104,67  -23.917,14 

Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 371.874,04  14.602,65  353.701,01  2.102,65 

Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ        

ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ  πξνο πψιεζε 0,00  0,00  0,00  0,00 

Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε        

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ -93.700,00  0,00  -6.684.072,61  0,00 

Γηαθαλνληζκφο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 0,00  0,00  0,00  0,00 

Πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ        

ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ  πξνο πψιεζε 0,00  0,00  0,00  0,00 

Πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ        

ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0,00  85.750,00  100,00  85.750,00 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 130.280,04  279.042,90  55.214,04  20.145,05 

Δηζπξάμεηο απφ απνπιεξσκέο δαλείσλ κεξψλ 0,00  0,00  0,00  0,00 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 6.165,50  20.167,44  1.982,25  3.090,12 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο   

δξαζηεξηόηεηεο (Β) -3.335.582,23  -11.646.720,10  -9.234.520,12  -4.420.334,06 

         

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Αχμεζε/Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 1.277.109,82  0,00  0,00  0,00 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ 0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -45.486,53  -28.707,24  -45.486,53  -28.707,24 

Γάλεηα αλαιεθζέληα 9.165.000,00  13.400.000,00  7.000.000,00  0,00 

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ -7.063.900,00  -6.150.000,00  -2.750.000,00  -2.750.000,00 

Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0,00  0,00  0,00  0,00 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο  

δξαζηεξηόηεηεο (Γ) 3.332.723,29  7.221.292,76  4.204.513,47  -2.778.707,24 

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα (Α+Β+Γ) -2.835.550,77  -484.831,58 
 

-1.411.767,64  -1.310.307,55 

          

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 10.894.502,66  20.164.800,15  5.749.111,29  6.428.387,65 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 8.058.951,89  19.679.968,57  4.337.343,65  5.118.080,10 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/1/2011 – 30/6/2011 

 

 Ο ΟΜΘΛΟΣ 

                

 
Μεηοτικό 
Κεθάλαιο  

Υπέρ ηο 
Άρηιο  

Λοιπά 
Αποθεμαηικά  

Αποθεμαηικά 
Αναπρο-

ζαρμογής  
Σφρεσμένα 

Κέρδη / Ζημίες  Σύνολο  
Δικαιώμαηα 
Μειουηθίας  

Σύνολο 
Θδίφν 

Κεθαλαίφν 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Έλαξμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  8.256.157,46  65.756.493,43  -17.986.854,32  121.911.479,72  13.094.903,19  135.006.382,91 

Κέξδε πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  1.958.970,36  1.958.970,36  -740.577,68  1.218.392,68 

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  1.958.970,36  1.958.970,36  -740.577,68  1.218.392,68 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  911.311,17  0,00  -911.311,17  0,00  0,00  0,00 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεξίζκαηα 0,00  0,00  0,00  0,00  -6.108.238,22  -6.108.238,22  0,00  -6.108.238,22 

Δπίδξαζε αχμεζεο/κείσζεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγαηξηθή 0,00  0,00  0,00  0,00  275.168,76  275.168,76  -275.168,76  0,00 

Πψιεζε κεηνρψλ ζπγαηξηθψλ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  85.750,00  85.750,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  9.167.468,63  65.756.493,43  -22.772.264,59  118.037.380,62  12.164.906,75  130.202.287,37 

                

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Έλαξμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  9.167.468,63  79.542.115,41  -25.174.980,52  129.420.286,67  6.832.892,41  136.253.179,08 

Κέξδε πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  1.620.068,46  1.620.068,46  -1.039.823,91  580.244,55 

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  1.620.068,46  1.620.068,46  -1.039.823,91  580.244,55 

Έθδνζε/Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.277.109,82  1.277.109,82 

Δμαγνξέο κεηνρψλ ζπγαηξηθψλ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -93.700,00  -93.700,00 

Δμαγνξέο κεηνρψλ ζπγγελψλ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000.327,65  3.000.327,65 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  7.278,19  0,00  -7.278,19  0,00  0,00  0,00 

Δδηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  -3.029.838,02  0,00  0,00  0,00 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεξίζκαηα 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δπίδξαζε αχμεζεο/κείσζεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγαηξηθή 0,00  0,00  0,00  0,00  -61.418,00  -61.418,00  61.418,00  0,00 

Πψιεζε κεηνρψλ ζπγαηξηθψλ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  12.204.584,84  79.542.115,41  -26.653.446,27  130.978.937,13  10.038.223,97  141.017.161,10 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  

Page 25 of 73 

 Η ΕΤΑΘΡΕΘΑ 

                

 
Μεηοτικό 
Κεθάλαιο  

Υπέρ ηο 
Άρηιο  

Λοιπά 
Αποθεμαηικά  

Αποθεμαηικά 
Αναπρο-

ζαρμογής  
Σφρεσμένα 

Κέρδη / Ζημίες  Σύνολο  
Δικαιώμαηα 
Μειουηθίας  

Σύνολο 
Θδίφν 

Κεθαλαίφν 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Έλαξμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  7.724.230,95  40.842.266,55  53.925.596,38  168.377.777,03  0,00  168.377.777,03 

Κέξδε πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  4.849.560,96  4.849.560,96  0,00  4.849.560,96 

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  4.849.560,96  4.849.560,96  0,00  4.849.560,96 

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  859.569,38  0,00  -859.569,38  0,00  0,00  0,00 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεξίζκαηα 0,00  0,00  0,00  0,00  -5.847.055,83  -5.847.055,83  0,00  -5.847.055,83 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  8.583.800,33  40.842.266,55  52.068.532,13  167.380.282,16  0,00  167.380.282,16 

                

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Έλαξμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  8.583.800,33  51.053.101,50  55.791.842,77  181.314.427,75  0,00  181.314.427,75 

Κέξδε πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  4.512.726,57  4.512.726,57  0,00  4.512.726,57 

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  4.512.726,57  4.512.726,57  0,00  4.512.726,57 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δηδηθφ απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  3.029.838,02 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεξίζκαηα 0,00  0,00  0,00  0,00  -3.029.838,02  -3.029.838,02  0,00  -3.029.838,02 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Πεξηόδνπ 

(ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  11.613.638,35  51.053.101,50  57.274.731,32  185.827.154,32  0,00  185.827.154,32 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1/1/2011 - 30/6/2011 

 

1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ εηαηξεία “ΗΑΩ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

Α.Δ.”  (“ε Δηαηξεία”) θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο: 

1. ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ. 

2. ΗΑΩ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΜΗΛΟ ΤΓΔΗΑ Β.ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

3. ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. 

4. ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. 

5. ΗΑΩ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. 

6. MEDSTEM SERVICES – ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. 

7. ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. 

8. HOCO ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

(ζην εμήο Όκηινο) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ζ εηαηξεία “ΗΑΩ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

Α.Δ.”, έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Μαξνχζη, Λ. Κεθηζίαο 37-39 θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην 

δηαδίθηπν είλαη www.iaso.gr.  

 

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1/2011 – 30/6/2011 εγθξίζεθαλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 22/07/2011. 

 

2.  Οη  ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο 

 

2.1  Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο παξνχζεο ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

ειεγκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.  Σν 2003 θαη 

2004 ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε κηα ζεηξά απφ λέα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη αλαζεψξεζε Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (IAS) ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα κε αλαζεσξεκέλα πξφηππα πνπ είρε 

εθδψζεη ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC – Πξφγνλνο ηνπ ψκαηνο Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB), αλαθέξνληαη σο “The IFRS Stable Platform 2005”. 

http://www.iaso.gr/
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Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηα «The IFRS Stable Platform 2005» απφ ηελ 01/01/2005. 

 

Τηνζέηεζε ηνπ ΓΛΠ Νν 1 (Αλαζεσξεκέλν 2003) 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 1 (αλαζεσξεκέλν 2003) νδήγεζε ζε αλακφξθσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαη πιένλ ζε μερσξηζηή 

γξακκή κέζα ζηα ζηνηρεία ηεο Καζαξήο Θέζεο. Κέξδε θαη δεκίεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο θαη απηά πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

παξνπζηάδνληαη πιένλ ζαλ  θαηαλνκή ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο έρνπλ ζπληαρζεί 

κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ έρνπλ 

απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε 

εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

1/1/2011: 

 

I. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά από ηελ 

1/1/2011. 

 

  ΔΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Ταμηλόκεζε ηωλ εθδόζεωλ δηθαηωκάηωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο 

θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην 

πθηζηάκελν πξφηππν σο παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ 

ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε μέλν 

λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην 

λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.  Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
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  ΔΛΠ 24 (Αλαζεώξεζε)  «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ» 

Ζ αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί 

εάλ ην δεκφζην θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη’ απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε 

εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε 

εθαξκνγή ηεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 ΕΔΔΠΧΠ 14 (Τξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ Καζνξηζκέλωλ 

Παξνρώλ, Ειάρηζην Απαηηνύκελν Σρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα 

πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 ΕΔΔΠΧΠ 19 «Δηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεωλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο» 

Εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010. 

 Ζ δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κηαο ππνρξέσζεο κεηαμχ εηαηξείαο θαη πηζησηή φπνπ ν 

πηζησηήο απνδέρεηαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή άιια ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο 

πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κεξηθφ ή νιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Με ηε δηεξκελεία απηή 

απνζαθελίδεηαη ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηεινχλ ην ηίκεκα πνπ 

πιεξψλεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39, παξάγξαθνο 41 θαη ζπλεπψο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ εθδίδνληαη 

αληηκεησπίδνληαη σο ην πιεξσηέν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΔΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΔΠΥΑ κε ζθνπό ηελ 

εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή γηα 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
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 ΔΠΧΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ηωλ ΔΠΧΑ»  

Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηε 

ρξήζε ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, επηηξέπεη θαηά ηελ 

πξψηε εθαξκνγή ηε ρξήζε κίαο εχινγεο αμίαο ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο σο «ηεθκαξηφ θφζηνο» θαη ηέινο, δηεπξχλεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ «ηεθκαξηνχ 

θφζηνπο» γηα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε ηηκψλ. 

 

 ΔΠΧΑ 3 «Σπλελώζεηο Επηρεηξήζεωλ»  

Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: 

Γλσζηνπνηήζεηο, ηνπ ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη ηνπ ΓΛΠ 39 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, νη νπνίεο εμαιείθνπλ ηελ εμαίξεζε 

γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη εκεξνκελίεο απφθηεζεο 

πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2008). 

Δπηπξφζζεηα, ε αλαβάζκηζε απηή πεξηνξίδεη ην πιαίζην εθαξκνγήο γηα επηινγή κεζφδνπ 

επηκέηξεζεο (εχινγε αμία ή πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα αλαγλσξίζηκα θαζαξά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο βάζεη ηεο παξνχζαο ζπκκεηνρήο ηδηνθηεζίαο) κφλν ζηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κε-ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο πνπ απνηεινχλ παξνχζα ζπκκεηνρή 

ηδηνθηεζίαο ε νπνία πξνζδίδεη ζηνπο θαηφρνπο πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα θαζαξά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

Σέινο, απαηηεί απφ κηα εηαηξεία (ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο απνθηψκελεο εηαηξείαο γηα παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (είηε ππνρξεσηηθέο είηε εζεινληηθέο), δειαδή λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ πνπ θαηαρσξνχληαη κεηά ηε ζπλέλσζε. 

 

 ΔΠΧΑ 7 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο»  

Ζ αλαζεψξεζε απηή παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

απφ ην ΓΠΥΑ 7 θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ θαη ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
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 ΔΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ»  

Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξεία ζα παξνπζηάδεη αλάιπζε ηνπ 

ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, είηε ζηελ θαηάζηαζε 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ. 

 

 ΔΛΠ 27 «Ελνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ζπλεπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ζην ΓΛΠ 21 Δπηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, ζην 

ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ζην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, 

έρνπλ κειινληηθή εθαξκνγή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2009 ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πξφσξεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 27. 

 

 ΔΛΠ 34 «Ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Ζ αλαζεψξεζε απηή παξέρεη θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

γλσζηνπνίεζεο ζην ΓΛΠ 34 θαη πξνζζέηεη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 13 Πξνγξάκκαηα Επηβξάβεπζεο Πειαηώλ  

Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο βάζεη ηεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο ηελ νπνία νη 

πειάηεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαξγπξψζνπλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πνζφ ησλ 

εθπηψζεσλ ή θηλήηξσλ πνπ έρνπλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ρνξεγεζεί ζε πειάηεο νη νπνίνη δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο. 

 

ΗΗ. Πξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Σν .Γ.Λ.Π. ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη 

ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 
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ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Παξ’φιν πνπ επηηξέπεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ, ν 

Όκηιν δελ ζα ην εθαξφζεη δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΔΛΠ 12 (Τξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΔΠΧΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» - 

κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 

εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα 

κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί 

εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο 

θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΔΛΠ 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Εξγαδνκέλνπο» 

 εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/πεξηθνπψλ, 

ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο 

θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε 

δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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 ΔΠΧΑ 13 «Επηκέηξεζε Εύινγεο Αμίαο»  

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ 

ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ 

εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ  

φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη 

κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 ΔΛΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ»  

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην 

κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ 

έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ 

ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε), ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 

12.  Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα 

εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ 

είλαη νη εμήο: 

 

 ΔΠΧΑ 10 «Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ 

ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή 
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νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα 

(επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο 

νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα 

λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη 

κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα 

λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη 

δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο 

πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

 

 ΔΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν 

πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». 

Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε 

ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 

«πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΔΛΠ 28 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε Σπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 

28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη 

ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα 

παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή 

ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

ΓΠΥΑ 11. 

 

 ΔΠΧΑ 11 «Από θνηλνύ Σπκθωλίεο» 

 

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ 

ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 

θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη 
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ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

 

 ΔΠΧΑ 12 «Γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε 

ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

(structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο 

απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 

 

 2.2  Δλνπνίεζε  

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Έιεγρνο επηηπγράλεηαη φπνπ ε εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία λα θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νθέινπο απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ εηαηξεία (νη Θπγαηξηθέο ηεο) 

θαηά ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεσο, παχνπλ δε λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν 

παξαπάλσ έιεγρνο ζηακαηά λα πθίζηαηαη.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ. 

Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα 

απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 

2.3  Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ο Όκηινο ησλ εηαηξεηψλ 

ΗΑΩ πξνζθέξεη θπξίσο ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ λνζνθνκεηαθέο, 

δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ ηεο εηαηξείαο εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνπο επηθεθαιήο ιήςεο 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο νληφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα 
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ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ ηνκέα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνδφζεσο ηνπ. 

 

2.4  πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απνηηκψληαη κε ρξήζε 

ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί 

(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, 

πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα  φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα απνηίκεζεο βάζεη ησλ 

ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Κέξδε ή δεκηέο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν 

λφκηζκα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

  

2.5  Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα, εθηφο ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 

κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία 

ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ φκηιν κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη 

ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη  απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλεο θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

δεκίεο απνκείσζεο. Σα αθίλεηα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νχησο 

ψζηε νη αλαπφζβεζηεο αμίεο λα κελ δηαθέξνπλ απφ ηηο εχινγεο αμίεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο 

θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ν Όκηινο εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ θαη 

άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκία απνκείσζεο. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε 

ππάξρεη, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν 

βαζκφο ηεο δεκίαο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε 
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αλαθηήζηκε αμία ελφο επηκέξνπο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ν Όκηινο εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε 

αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. 

Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα 

πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ), νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία 

ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηηο παξνχζεο 

εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ) εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη ην 

αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, 

εθηφο αλ ην ζρεηηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ζε έλα αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ, 

νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δεκηά απνκείσζεο αληηκεησπίδεηαη σο κείσζε ζην πνζφ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 

Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, κία δεκηά απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε 

εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε απμεκέλε ινγηζηηθή αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε 

ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκηά απνκείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ) ζηα 

πξνεγνχκελα έηε. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα 

απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην ζρεηηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 

θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα 

παξαγσγηθά αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ 

αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο 

λένλ.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ αθηλήησλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε  θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, ζε  εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη 

δηαθνξέο (απνκείσζεο) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 

ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 
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ΔΝΧΜΑΣΑ  ΠΑΓΗΑ ΔΣΖ 
Κηίξηα (Κεληξηθφ θηίξην Μαηεπηεξίνπ) 50 

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 5-30 

Αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσλίαο 30 
Μεραλήκαηα  πςειήο  ηερλνινγίαο 5 

Μεραλήκαηα  κέζεο  ηερλνινγίαο 14 
Δηδηθά Μεραλήκαηα 20 

Απηνθίλεηα 5-7 

Δπηβαηηθά απη/ηα & κνηνζπθιέηα 5 
Φνξηεγά 7 

Λνηπφο Δμνπιηζκφο 3-20 
Έπηπια 20 

θεχε 15 

Μεραλέο γξαθείσλ 10 
Ζ/Τ & Ζιεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 5 

Δμνπιηζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 3 

 

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ 

δεκίεο απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ Οκίινπ 

αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

 

2.6  Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

ήκαηα θαη άδεηεο 

Σα ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ σο εμήο: 

            Άδεηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο 

- άδεηα εθκεηάιιεπζεο γεληθήο θιηληθήο ΗΑΩ                  50 έηε 

- αγνξά ζήκαηνο ΗΑΩ                                                       20 έηε 

Λνγηζκηθό – Λνηπά άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη σο εμήο: 

 SAP R3 (ην βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ)  10 έηε 

 LIS  (πξφγξακκα θεληξηθψλ εξγαζηεξίσλ) 5 έηε 

 RIS  (ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο αθηηλνινγηθνχ) 5 έηε 

 ASTRAIA (ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο εκβξπνκεηξηθήο) 5 έηε 

 MUSE , QA ( ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο θαξδηνινγηθνχ) 5 έηε 

 MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, MONEY  3 έηε 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ 

εξεπλψλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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2.7  Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο 

Σα  θαηαζθεπαζηηθά  έξγα ηνπ νκίινπ δεκνπξαηνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο, επηιέγεηαη ν αλάδνρνο θαη αθνινπζεί ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Οη 

ζπκβάζεηο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπο, ειέγρνληαη απφ ηε Ννκηθή ππεξεζία, ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε θαη ηε Γηεχζπλζε Έξγσλ, αθνινχζσο δε, εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε θαη ηε Γηεχζπλζε Έξγσλ. 

 

2.8  Δπελδύζεηο 

Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κεξίδηα Ακνηβαίνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Παξαθνινπζνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, 

εθηφο εάλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία, 

κέζσ ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα, παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα 

πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε 

αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε αγνξέο θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

 

2.9  Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν  ηνπ 

κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.  

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ κεησκέλε 

κε ην θφζηνο νινθιήξσζεο ηεο πψιεζεο θαη ησλ εμφδσλ δηάζεζεο. 

Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα, άρξεζηα θαη απνζέκαηα κε πνιχ 

ρακειή θίλεζε ζηελ αγνξά. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ 
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απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη. 

 

2.10  Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηηο 

δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο). Όηαλ ν Όκηινο έρεη αληηθεηκεληθέο 

ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ πνζά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

θάζε ζπκθσλίαο, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ελψ ην πνζφ 

ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Όηαλ κία εκπνξηθή απαίηεζε ραξαθηεξηζηεί σο αλεπίδεθηε είζπξαμεο δηαγξάθεηαη κε ρξήζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο είζπξαμεο κίαο απαίηεζεο πνπ 

είρε αξρηθά δηαγξαθεί γίλεηαη πίζησζε ζηα άιια έζνδα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

 

2.11  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ. 

 

2.12  Μεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Σν ηίκεκα πνπ 

θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

«Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.  Άκεζα θφζηε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο 

επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο 

κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά, απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ, 

απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), 

εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.13  Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  
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Ζ εχινγε αμία ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο, πνπ αθνξά ππνρξέσζε ελφο κεηαηξέςηκνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ γηα ηζνδχλακν κε 

κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην. Ζ ππνρξέσζε απηή, κεηαγελέζηεξα, απνηηκάηαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή ηε ιήμε. 

 

2.14  Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε κίαο εθ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη βάζεη 

ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ επηβάξπλζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο έγθεηηαη ζην 

θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπο, εθαξκφδνληαο ηνλ 

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλακέλεηαη λα 

εθαξκνζηνχλ, φηαλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν 

εηζνδήκαηνο, πξαγκαηνπνηεζεί ή νη ζρεηηθέο, κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν, ππνρξεψζεηο 

ηαθηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, 

εθηφο αλ έρεη ζρέζε κε ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα 

ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

2.15  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο.  Ζ 
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δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ νη 

εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ 

ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο, φηαλ δεζκεχεηαη. 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.  

 

2.16  Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο 

απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Μειινληηθέο δεκίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δελ εγγξάθνληαη σο πξνβιέςεηο. 

 

2.17  Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξν 

Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα 

ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 

 

Ζ αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη  (ηηκνινγεκέλα & κε πξφβιεςε) κε βάζε ηηο 

παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα 

αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. 

Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

Έζνδα από ελνίθηα 

Σα έζνδα απφ ελνίθηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζπκβάζεηο.  

 

2.18  Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

Δθκηζζσηήο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Μηζζσηήο 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

2.19  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο ηεο Γηνίθεζεο εγθξίλεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.20  Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, αθνχ βεβαησζνχλ θαη εθθαζαξηζηνχλ 

απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ - ΟΑΔΓ), θαηαρσξνχληαη ζηα 

έζνδα  (πξφβιεςε). 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ φηαλ θαηαρσξείηαη θαη ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

αληηζηνίρηζε ηνπ εζφδνπ κε ηε δαπάλε.  

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην 

παζεηηθφ σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε 

δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 
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3.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 3.1  Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 

θεθαιαίνπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ εηήζηνπ Ηζνινγηζκνχ ή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο)  θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ.  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη νη νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληαλαθινχλ ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηηο 

εθηηκήζεηο γηα ηηο απψιεηεο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

3.2  Υξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο  

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην 

ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Όκηινο  απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη 

πιεξσηένπο, ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε, επελδχζεηο ζε  ρξεφγξαθα θαη κεξίζκαηα 

πιεξσηέα. Γελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν, πιελ ηνπ Δπξψ, λφκηζκα θαη σο εθ 

ηνχηνπ, δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο απφ έθζεζε ηεο εηαηξείαο  ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Ζ 

έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη επελδχζεηο παξαθνινπζείηαη ζε 

πξνυπνινγηζηηθή βάζε.  Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ επεξεάδνληαη ζε κηθξφ 

βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε 

αιιά θαη νη έληνθεο απαηηήζεηο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ Δπξψ ηα νπνία 

αθελφο, έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη αθεηέξνπ, ε πξνβιεπφκελε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη, επίζεο, ηδηαίηεξα ρακειή. 

Πνηθίια ζελάξηα θαηαξηίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξννπηηθέο αλαρξεκαηνδφηεζεο, 

αλαλέσζεο ηεο πθηζηάκελεο ζέζεο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αληηζηάζκηζεο 

επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. Όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη  κε ην ζπλδπαζκφ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ θαη απζηεξή παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο 

αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν, είλαη επαξθείο ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα θεθάιαην θίλεζεο.   
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4.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα. 

 4.1  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο  

Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ο Όκηινο ππφθεηηαη ζε εληαίν ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δεδνκέλν φηη φιεο νη 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 

είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα 

επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηε ρξήζε 

πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.  

Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

Ο Όκηινο δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβαίλεη 

ζε πξνβιέςεηο εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη εθηηκήζεηο 

θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.  

Χθέιηκε δσή πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη, επίζεο, ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ 

απνζβέζηκσλ παγίσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 2.5 

Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο 

Δπηπιένλ, ν Όκηινο εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη θάπνηα έλδεημε απνκείσζεο ηεο 

ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ηεο παξαγξάθνπ 2.5.  

 

5.  Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Πξσηεύσλ ηύπνο πιεξνθόξεζεο 

Ζ αθφινπζε πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ, πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ νξηζζεί κε βάζε ηε δηάξζξσζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη 

ιφγσ ηνπ φηη νη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ παξαθνινπζνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο μερσξηζηά, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα θάζε κηα απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα πνζνηηθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ζρεηηθφ πξφηππν, ε  ΗΑΩ Α.Δ. θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο, νξίζηεθαλ σο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη απνηεινχληαη απφ 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο – νληφηεηεο. 

Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, βαζηδφκελε φρη κφλν 

ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ή θαζαξά θέξδε, αιιά θαη ζηηο ζπλέξγεηεο  πνπ δπλεηηθά 

αλαπηχζζνληαη θαη ζηελ αιιεινζπκπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε φιν ην θάζκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ αλζξψπηλν θχθιν δσήο. 

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία «ΗΑΩ Α.Δ.» δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο θαιχπηνληαο φια 

ηα πεξηζηαηηθά καηεπηηθήο θαη γπλαηθνινγίαο θαζψο θαη έλα εθηεηακέλν θάζκα δηαγλσζηηθψλ 

θαη ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πεξηιεπηηθά απνηειείηαη απφ πεξηζηαηηθά 

εζσηεξηθψλ αζζελψλ (καηεπηηθά, ρεηξνπξγηθά θιπ) θαη απφ πεξηζηαηηθά εμσηεξηθψλ αζζελψλ 

(δηαγλσζηηθά ηκήκαηα θαη εμσηεξηθά ηαηξεία).  

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ.» 

δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο σο Γεληθή Κιηληθή θαιχπηνληαο φια ηα 

παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, εθηφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο καηεπηηθήο. Δπίζεο 

δηαζέηεη πιήξε θαη νξγαλσκέλα ηκήκαηα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ 

θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Απφ ηε θχζε ηεο, φπσο θαη ζηε κεηξηθή Δηαηξεία, ε ιεηηνπξγία 

ηεο απνηειείηαη απφ πεξηζηαηηθά εζσηεξηθψλ αζζελψλ (παζνινγηθά, ρεηξνπξγηθά) ηα νπνία 

απαηηνχλ λνζειεία αζζελψλ θαη απφ πεξηζηαηηθά εμσηεξηθψλ αζζελψλ (δηαγλσζηηθά ηκήκαηα, 

εμσηεξηθά ηαηξεία θιπ.) ηα νπνία δελ απαηηνχλ λνζειεία ησλ αζζελψλ.  

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία «MEDSTEM SERVICES A.E.» δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζην ρψξν 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ Τγείαο κε θχξην αληηθείκελν, απφ 01/01/2006, ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηε θχιαμε ηνπ νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο  ησλ λενγλψλ θαη απφ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2010 θαη κεηά ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε θχιαμε κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ 

νκθάιηνπ ιψξνπ ησλ λενγλψλ.  

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία «HOCO A.E.» ζπζηάζεθε σο εηαηξεία ζπκκεηνρψλ κε ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάθνξα επελδπηηθά ζρήκαηα. 
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Ζ ζπγγελήο εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο κέζσ 

ηεο απνζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο, επαλέληαμεο θαη πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ, αλαπήξσλ θαη 

παζρφλησλ αηφκσλ θαζψο θαη απφ δηαγλσζηηθά ηκήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

Ο Όκηινο ΗΑΩ πιένλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο Τγείαο θαιχπηνληαο ζρεδφλ φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ηαηξηθνχ ρψξνπ 

Οη ππφινηπεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, δελ έρνπλ αθφκα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εκθαλίδνπλ θχθιν εξγαζηψλ. Όκσο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπκθσληψλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη θαζαξψλ θεξδψλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά κε 

ηνλ ηίηιν «Λνηπέο Δηαηξείεο». 

 

I. Σα πλνιηθά Έζνδα θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2011 

θαη 1/1-30/6/2010 αληίζηνηρα, αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

01/01 - 30/6/2011 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθεο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 

ΣΟΜΔΑ       

 

        

Έζνδα από εζσηεξηθνύο  26.516.929,42 21.553.410,49 0,00 2.895.009,19 0,00 50.965.349,10   50.965.349,10 

Έζνδα από εμσηεξηθνύο 9.302.884,26 3.403.665,08 975.903,30 478.370,47 0,00 14.160.823,11   14.160.823,11 

Λνηπά έζνδα πειαηώλ 2.112,94 1.423,46 0,00 2.266,14 0,00 5.802,54   5.802,54 

Λνηπέο πξνζθ. ππεξεζίεο 0,00 0,00 88.520,00 0,00 0,00 88.520,00   88.520,00 

ύλνιν από πειάηεο 35.821.926,62 24.958.499,03 1.064.423,30 3.375.645,80 0,00 65.220.494,75   65.220.494,75 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 47.819,26 50.284,47 0,00 1.524,06 0,00 99.627,79 -99.627,79 0,00 

Λνηπά Έζνδα/Έμνδα 

Δθκεηάιιεπζεο 1.876.222,59 -442.392,51 5.307,65 -54.795,87 -368,91 1.383.972,95 -115.607,65 1.268.365,30 

Οξγαληθά Έμνδα -31.103.259,08 -22.863.871,66 -1.038.818,14 -7.177.577,83 -296.684,42 -62.480.211,13 215.235,44 -62.264.975,69 

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο -758.700,44 -455.491,18 34.369,06 -896.938,64 4.068,18 -2.072.693,02 -138.660,00 -2.211.353,02 

Κέξδε/δεκίεο από 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

ελνπνηνύκελεο κε ηε κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 -517.587,13 -517.587,13   -517.587,13 

Κέξδε πξν θόξσλ 5.884.008,95 1.247.028,15 65.281,87 -4.752.142,48 -810.572,28 1.633.604,21 -138.660,00 1.494.944,21 

Φόξνη εηζνδήκαηνο -1.371.282,38 -415.256,72 -13.056,37 940.156,83 -55.261,01 -914.699,65   -914.699,65 

Καζαξά Κέξδε / Εεκίεο 

πεξηόδνπ (Α) 4.512.726,57 831.771,43 52.225,50 -3.811.985,65 -865.833,29 718.904,56   580.244,56 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 

από θόξνπο (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) 4.512.726,57 831.771,43 52.225,50 -3.811.985,65 -865.833,29 718.904,56 -138.660,00 580.244,56 
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01/01 - 30/6/2010 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθεο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 

ΣΟΜΔΑ       
 

        

Έζνδα από εζσηεξηθνύο  36.585.167,63 29.471.305,79 0,00 744.658,59 0,00 66.801.132,01   66.801.132,01 

Έζνδα από εμσηεξηθνύο 10.964.212,98 3.581.867,86 1.383.180,24 93.091,52 0,00 16.022.352,60   16.022.352,60 

Λνηπά έζνδα πειαηώλ 3.142,63 2.622,13 2.650,27 7.849,39 0,00 16.264,42   16.264,42 

Λνηπέο πξνζθ. ππεξεζίεο 0,00 0,00 96.335,64 0,00 0,00 96.335,64   96.335,64 

ύλνιν από πειάηεο 47.552.523,24 33.055.795,78 1.482.166,15 845.599,50 0,00 82.936.084,67   82.936.084,67 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 37.749,49 93.252,44 0,00 0,00 0,00 131.001,93 -131.001,93 0,00 

Λνηπά Έζνδα/Έμνδα 

Δθκεηάιιεπζεο 1.629.386,78 274.118,27 -11.942,61 44.645,91 -81,39 1.936.126,96 -74.464,54 1.861.662,42 

Οξγαληθά Έμνδα -39.852.873,85 -32.001.129,62 -1.302.886,39 -4.686.201,73 -22.167,63 -77.865.259,22 205.466,47 -77.659.792,75 

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 551.502,11 -247.870,07 109.410,18 -304.757,28 125.082,33 233.367,27 -1.098.057,60 -864.690,33 

Κέξδε πξν θόξσλ 9.918.287,77 1.174.166,80 276.747,33 -4.100.713,60 102.833,31 7.371.321,61   6.273.264,01 

Φόξνη εηζνδήκαηνο -5.068.726,81 -696.829,51 -136.267,64 880.487,91 -33.535,28 -5.054.871,33   -5.054.871,33 

Καζαξά Κέξδε / Εεκίεο 

πεξηόδνπ (Α) 4.849.560,96 477.337,29 140.479,69 -3.220.225,69 69.298,03 2.316.450,28   1.218.392,68 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 

από θόξνπο (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) 4.849.560,96 477.337,29 140.479,69 -3.220.225,69 69.298,03 2.316.450,28 -1.098.057,60  1.218.392,68 

ηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηελ 30/6/2011 δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά έζνδα φπσο 

απαηηείηαη απφ ην αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Π. 1 ή επηηξέπεηαη απφ άιια Γ.Π.Υ.Α. 

II. Ζ θαηαλνκή Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηελ 

30/06/2011 θαη 30/06/2010 αληίζηνηρα έρεη σο εμήο: 

 

01/01 - 30/6/2011 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθέο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΜΕΑ         

Λεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνκέα 157.358.922,43 100.822.872,29 1.581.850,20 63.414.492,79 0,00 323.178.137,71 -959.231,06 322.218.906,65 

Με επηκεξηδόκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνκέα 148.727.842,31 10.619.372,82 6.177.752,41 13.714.262,45 38.993.160,65 218.232.390,64 -143.988.874,65 74.243.515,99 

ύλνιν 306.086.764,74 111.442.245,11 7.759.602,61 77.128.755,24 38.993.160,65 541.410.528,35 -144.948.105,71 396.462.422,64 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΜΕΑ          

Λεηηνπξγηθέο ππνρξεώζεηο ηνκέα 31.615.474,57 67.563.984,04 6.988.480,02 52.147.269,96 0,00 158.315.208,59 -959.231,06 157.355.977,53 

Με επηκεξηδόκελεο ππνρξεώζεηο ηνκέα 73.464.562,75 1.179.081,86 15.260,96 11.310,00 411.828,28 75.082.043,85 -293.654,55 74.788.389,30 

ύλνιν 105.080.037,32 68.743.065,90 7.003.740,98 52.158.579,96 411.828,28 233.397.252,44 -1.252.885,61 232.144.366,83 

 

 

01/01 - 30/6/2010 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθέο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΜΕΑ         

Λεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνκέα 149.339.215,23 102.155.056,01 2.603.065,65 71.508.452,81 0,00 325.605.789,70 -597.022,37 325.008.767,33 

Με επηκεξηδόκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνκέα 146.827.231,64 9.984.318,75 5.989.333,74 1.752.343,67 41.981.735,32 206.534.963,12 -140.552.431,41 65.982.531,71 

ύλνιν 296.166.446,87 112.139.374,76 8.592.399,39 73.260.796,48 41.981.735,32 532.140.752,82 -141.149.453,78 390.991.299,04 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΜΕΑ         

Λεηηνπξγηθέο ππνρξεώζεηο ηνκέα 31.956.180,66 70.970.132,82 7.512.095,93 47.644.088,07 0,00 158.082.497,48 -597.022,37 157.485.475,11 

Με επηκεξηδόκελεο ππνρξεώζεηο ηνκέα 83.532.277,81 1.510.039,56 256.267,64 5.000,00 256.267,64 85.559.852,65 338.280,33 85.898.132,98 

ύλνιν 115.488.458,47 72.480.172,38 7.768.363,57 47.649.088,07 256.267,64 243.642.350,13 -258.742,04 243.383.608,09 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  

Page 48 of 73 

6.  Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 30/6/2011 

 
Οηθόπεδα - 

θηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα  ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2011)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 132.661.782,26 43.487.208,44 12.387.745,53  188.536.736,23 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 13.605.661,62 20.899.786,77 9.086.488,65  43.591.937,04 

Αλαπόζβεζηε αμία 119.056.120,64 22.587.421,67 3.301.256,88  144.944.799,19 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2011)       

Τπφινηπν έλαξμεο 119.056.120,64 22.587.421,67 3.301.256,88  144.944.799,19 

Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00  0,00 

Πξνζζήθεο 2.080.634,66 168.126,21 371.579,27  2.620.340,14 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 369.168,54 983,04  370.151,58 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 3.446,28 186,17  3.632,45 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.039.480,65 1.353.355,79 390.412,94  2.783.249,38 

Αλαπόζβεζηε αμία 120.097.274,65 21.036.469,83 3.281.626,34  144.415.370,82 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2011)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 134.742.416,92 43.286.166,11 12.758.341,76  190.786.924,79 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 14.645.142,27 22.249.696,28 9.476.715,42  46.371.553,97 

Αλαπόζβεζηε αμία 120.097.274,65 21.036.469,83 3.281.626,34  144.415.370,82 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 30/6/2010 

 
Οηθόπεδα - 

θηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα  ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2010)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 119.580.627,39 40.937.267,17 12.342.396,11  172.860.290,67 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 11.684.145,58 18.768.665,02 8.314.354,46  38.767.165,06 

Αλαπόζβεζηε αμία 107.896.481,81 22.168.602,15 4.028.041,65  134.093.125,61 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2010)       

Τπφινηπν έλαξμεο 107.896.481,81 22.168.602,15 4.028.041,65  134.093.125,61 

Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00  0,00 

Πξνζζήθεο 1.981.656,09 2.216.568,20 309.280,45  4.507.504,74 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 66.119,93 0,00  66.119,93 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 39.111,29 0,00  39.111,29 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 969.143,74 1.435.811,95 427.334,49  2.832.290,18 

Αλαπόζβεζηε αμία 108.908.994,16 22.922.349,76 3.909.987,61  135.741.331,53 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2010)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 121.562.283,48 43.087.715,44 12.651.676,56  177.301.675,48 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 12.653.289,32 20.165.365,68 8.741.688,95  41.560.343,95 

Αλαπόζβεζηε αμία 108.908.994,16 22.922.349,76 3.909.987,61  135.741.331,53 
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Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 30/6/2011 

 
Οηθόπεδα - 

θηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα  ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2011)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 265.101.660,38 84.753.690,65 29.428.710,85  379.284.061,88 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 21.196.522,87 39.793.848,93 17.978.400,66  78.968.772,46 

Αλαπόζβεζηε αμία 243.905.137,51 44.959.841,72 11.450.310,19  300.315.289,42 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2011)       

Τπφινηπν έλαξμεο 243.905.137,51 44.959.841,72 11.450.310,19  300.315.289,42 

Πιεφλαζκα 

αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00  0,00 

Πξνζζήθεο 2.600.452,77 377.766,54 430.877,83  3.409.097,14 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 452.812,72 75.587,92  528.400,64 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 59.773,72 74.526,27  134.299,99 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.974.921,32 2.915.582,14 872.212,63  5.762.716,09 

Αλαπόζβεζηε αμία 244.530.668,96 42.028.987,12 11.007.913,74  297.567.569,82 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2011)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 267.702.113,15 84.678.644,47 29.784.000,76  382.164.758,38 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 23.171.444,19 42.649.657,35 18.776.087,02  84.597.188,56 

Αλαπόζβεζηε αμία 244.530.668,96 42.028.987,12 11.007.913,74  297.567.569,82 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 30/06/2010 

 
Οηθόπεδα - 

θηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα  ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2010)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 266.616.290,15 69.570.906,91 26.419.194,24  362.606.391,30 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 17.713.319,65 34.753.744,58 16.384.451,26  68.851.515,49 

Αλαπόζβεζηε αμία 248.902.970,50 34.817.162,33 10.034.742,98  293.754.875,81 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2010)       

Τπφινηπν έλαξμεο 248.902.970,50 34.817.162,33 10.034.742,98  293.754.875,81 

Πιεφλαζκα 

αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00  0,00 

Πξνζζήθεο 4.753.737,20 3.230.534,14 3.764.198,96  11.748.470,30 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 87.985,52 0,00  87.985,52 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 50.889,29 0,00  50.889,29 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.667.669,05 2.859.958,61 831.861,72  5.359.489,38 

Αλαπόζβεζηε αμία 251.989.038,65 35.150.641,63 12.967.080,22  300.106.760,50 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2010)       

Κφζηνο ή εθηίκεζε 271.370.027,35 72.713.455,53 30.183.393,20  374.266.876,08 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 19.380.988,70 37.562.813,90 17.216.312,98  74.160.115,58 

Αλαπόζβεζηε αμία 251.989.038,65 35.150.641,63 12.967.080,22  300.106.760,50 
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Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ 

31/12/2010 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο 

ησλ αθηλήησλ. Ζ ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πηζηψζεθε ζηα 

απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα 

βάξε κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

Α.Δ. φπνπ γηα ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ ηεο, ππάξρεη ππνζήθε ππεξ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο πνζνχ €54.000.000,00 γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ €45.000.000,00 

ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ ζηηο 30/6/2011 αλεξρφηαλ ζε €20.400.000,00. 

 

Οη πξνζζήθεο ζε ελζψκαηα πάγηα ηεο ΗΑΧ Α.Δ. θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/2011, αλήιζαλ 

ζε €2,62 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε: 

 Πνζφ χςνπο €1,81 εθαη. αθνξά ζηελ κεηαηξνπή βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε ρψξνπο θχξηαο 

ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο ελψ πνζφ χςνπο €0,27 εθαη. αθνξά ζε αλαδηάξζσζε θαη 

επέθηαζε ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ησλ ππαξρφλησλ θηηξίσλ. 

 Πνζφ χςνπο €0,17 εθαη. αθνξά ζηελ αγνξά ινηπνχ βηνταηξηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο 

 Πνζφ χςνπο €0,37 εθαη. αθνξά θπξίσο ζηελ αγνξά ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη 

κεηάδνζεο εηθφλαο, ζηελ αγνξά λένπ δηθηχνπ servers θαη ζηελ αγνξά επίπισλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κιηληθήο. 

ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ΗΑΧ General Α.Δ. επελδχζεθε, εληφο ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2011, 

ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €0,75 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξά ζηελ κεηαηξνπή βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε 

ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο, θφζηνπο €0,38 εθαη., ζηελ  αγνξά ζπζηήκαηνο 

αξρεηνζέηεζεο θαη κεηάδνζεο εηθφλαο ςεθηαθψλ εηθφλσλ θφζηνπο €0,13 εθαη. θαη ηα 

ππφινηπα €0,24 εθαη. ζε αγνξέο κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  

ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. επελδχζεθε, εληφο ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 

30/6/2011, ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €0,042 εθαη. πνπ αθνξά ζηελ αγνξά ηαηξηθνχ, 

λνζνθνκεηαθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ ζε επίπεδν Οκίινπ, αλέξρεηαη ζε €3,41 εθαη. θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ λα πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο αθφκα θαη απηή ηε 

δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν. ε θάζε πεξίπησζε ν Όκηινο επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη 

ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ξεπζηφηεηαο ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ελδερφκελε  

επελδπηηθή επθαηξία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην επφκελν δηάζηεκα θαζψο ην ηνπίν ηεο 

Τγείαο κεηαβάιιεηαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ ηεο Κπβέξλεζεο. 
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7.  Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 30/6/2011 

 
ήκαηα θαη 

άδεηεο Λνηπά  
                             

ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2011)      

Κφζηνο θηήζεσο 139.286,87 2.756.681,99  2.895.968,86 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 34.544,03 1.865.343,27  1.899.887,30 

Αλαπόζβεζηε αμία  104.742,84 891.338,72  996.081,56 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2011)      

Τπφινηπν έλαξμεο 104.742,84 891.338,72  996.081,56 

Πξνζζήθεο 0,00 341.104,67  341.104,67 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00  0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.425,70 106.431,75  107.857,45 

Αλαπόζβεζηε αμία 103.317,14 1.126.011,64  1.229.328,78 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2011)      

Κφζηνο  139.286,87 3.097.786,66  3.237.073,53 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 35.969,73 1.971.775,02  2.007.744,75 

Αλαπόζβεζηε αμία 103.317,14 1.126.011,64  1.229.328,78 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 30/6/2010 

 

 
ήκαηα θαη 

άδεηεο Λνηπά  
                             

ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2010)     

Κφζηνο θηήζεσο 139.286,87 2.691.161,46  2.830.448,33 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 31.692,69 1.685.407,68  1.717.100,37 

Αλαπόζβεζηε αμία  107.594,18 1.005.753,78  1.113.347,96 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2010)     

Τπφινηπν έλαξμεο 107.594,18 1.005.753,78  1.113.347,96 

Πξνζζήθεο 0,00 23.917,14  23.917,14 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00  0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.425,70 93.177,91  94.603,61 

Αλαπόζβεζηε αμία 106.168,48 936.493,01  1.042.661,49 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2010)      

Κφζηνο  139.286,87 2.715.078,60  2.854.365,47 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 33.118,39 1.778.585,59  1.811.703,98 

Αλαπόζβεζηε αμία 106.168,48 936.493,01  1.042.661,49 
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Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 30/6/2011 

 

 
ήκαηα θαη 

άδεηεο Λνηπά   ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2011)      

Κφζηνο θηήζεσο 139.286,87 5.289.780,34  5.429.067,21 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 34.544,03 3.888.327,80  3.922.871,83 

Αλαπόζβεζηε αμία  104.742,84 1.401.452,54  1.506.195,38 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2011)      

Τπφινηπν έλαξμεο 104.742,84 1.401.452,54  1.506.195,38 

Πξνζζήθεο 0,00 341.104,67  341.104,67 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00  0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.425,70 170.930,70  172.356,40 

Αλαπόζβεζηε αμία 103.317,14 1.571.626,51  1.674.943,65 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2011)      

Κφζηνο 139.286,87 5.630.885,01  5.770.171,88 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 35.969,73 4.059.258,50  4.095.228,23 

Αλαπόζβεζηε Αμία 103.317,14 1.571.626,51  1.674.943,65 

 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 30/6/2010 

 
ήκαηα θαη 

άδεηεο Λνηπά   ύλνιν 

Έλαξμε πεξηόδνπ 

 (1/1/2010)      

Κφζηνο θηήζεσο 139.286,87 5.013.869,02  5.153.155,89 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 31.692,69 3.565.092,33  3.596.785,02 

Αλαπόζβεζηε αμία  107.594,18 1.448.776,69  1.556.370,87 

Κίλεζε πεξηόδνπ 

 (1/1 - 30/06/2010)      

Τπφινηπν έλαξμεο 107.594,18 1.448.776,69  1.556.370,87 

Πξνζζήθεο 0,00 297.812,79  297.812,79 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00  0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 1.425,70 167.970,77  169.396,47 

Αλαπόζβεζηε αμία 106.168,48 1.578.618,71  1.684.787,19 

Λήμε πεξηόδνπ  

(30/6/2010)      

Κφζηνο 139.286,87 5.311.681,81  5.450.968,68 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε 33.118,39 3.733.063,10  3.766.181,49 

Αλαπόζβεζηε Αμία 106.168,48 1.578.618,71  1.684.787,19 
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Σα ινηπά άυια πεξηνπζηαθά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ηεο 

εηαηξείαο φπσο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή θνζηνιφγεζεο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ο εθηηκψκελνο 

ρξφλνο δσήο απηψλ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαίλεηαη ζην θεθάιαην 2.6 θαη ην 

θφζηνο θηήζεσο ηνπο, ζε εηήζηα βάζε, απνκεηψλεηαη κε ηηο απνζβέζεηο. Ζ δηνίθεζε πξνρσξά 

ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ απηψλ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απμάλνπλ ή κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηελ παξνχζα αμία ηνπο.   

 

8.  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη ζπκκεηνρέο, νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα ελδνεηαηξηθά 

έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 

8.1  Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  

Δλδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα εηαηξεηψλ Οκίινπ ΗΑΩ απφ 1/1 – 30/6/2011: 

 

ΠΧΛΖΔΗ ΗΑΧ Α.Δ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

  Πεξίνδνο 1/1-30/6/2011 Πεξίνδνο 1/1-30/6/2010 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΗΑΧ 

GENERAL MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ ΎΝΟΛΟ 

ΗΑΧ 

GENERAL MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ ΎΝΟΛΟ 

Πσιήζεηο 

αλαισζίκσλ 274,08 0,00 726,96 1.001,04 771,06 1.336,09 322,00 2.429,15 

Λνηπέο 

ππεξεζίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,17 0,00 475,17 

Έζνδα απφ 

παξνρή 

ππεξεζηψλ 45.913,22 0,00 905,00 46.818,22 65.777,34 0,00 770,00 66.547,34 

Δλνίθηα - 

θνηλφρξεζηα 79.174,55 36.433,10 0,00 115.607,65 0,00 42.762,37 0,00 42.762,37 

ΤΝΟΛΟ 125.361,85 36.433,10 1.631,96 163.426,91 66.548,40 44.573,63 1.092,00 112.214,03 

 

 
ΑΓΟΡΔ ΗΑΧ Α.Δ ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

  Πεξίνδνο 1/1-30/6/2011 Πεξίνδνο 1/1-30/6/2010 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΗΑΧ 

GENERAL MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ ΎΝΟΛΟ 

ΗΑΧ 

GENERAL MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ ΎΝΟΛΟ 

Τπεξεζίεο 

επεμεξγαζίαο 48.383,87 0,00 0,00 48.383,87 61.053,70 0,00 0,00 61.053,70 

Τγεηνλνκηθφ 

πιηθφ 1.900,60 0,00 0,00 1.900,60 971,74 0,00 0,00 971,74 

Δλνίθηα - 

θνηλφρξεζηα 0,00 0,00 0,00 0,00 31.227,00 0,00 0,00 31.227,00 

Αγνξέο παγίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαιψζηκα 

πιηθά 0,00 0,00 1.524,06 1.524,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 50.284,47 0,00 1.524,06 51.808,53 93.252,44 0,00 0,00 93.252,44 
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ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΧΝ Γ.. ΒΑΔΗ Γ.Λ.Π. 24 
  Όκηινο Δηαηξεία 

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ (1) 473.021,46 473.021,46 

Ακνηβέο κειψλ Γ.. (2) 102.260,00 100.558,00 

ύλνιν 575.281,46 573.579,46 
 

1. ηηο αλσηέξσ ακνηβέο ησλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο 

ακνηβέο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε φπσο κηζζνί, εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, ινηπέο ακνηβέο, έθηαθηεο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο θαη ινηπέο παξνρέο. 

2. Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ ακείβνληαη γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή. Οη παξαπάλσ ακνηβέο  

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πξνζέθεξαλ 

ζηελ Δηαηξεία ή ζηνλ Όκηιν αληίζηνηρα, σο ηαηξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεύνληαη βάζεη  

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.2190/1920, νη 

ακνηβέο ηεο πεξίπησζεο (2), έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα πξόζζεηα ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 

Εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΖΝ 30/6/2011 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΗΑΧ Α.Δ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

A.E 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

MEDSTEM 

SERVICES 

A.E HOCO Α.Δ. ΤΝΟΛΟ  

ΗΑΩ Α.Δ -  381.282,96 - 8.769,90 - 390.052,86 

MEDSTEM SERVICES 

A.E 11.312,99 - - - - 11.312,99 

ΗΑΩ GENERAL A.E 572.090,71 - - - - 572.090,71 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ 3.260,00 - - - - 3.260,00 

HOCO Α.Δ. 276.269,05 - - - - 276.269,05 

ΤΝΟΛΑ 862.932,75 381.282,96 - 8.769,90 - 1.252.985,61 

 

 

 

 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ – ΔΟΓΑ ΚΗΝΖΣΧΝ ΑΞΗΧΝ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΑ 

ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ Α.Δ. (Μέξηζκα) 110.660,00 

MEDSTEM SERVICES Α.Δ. (Έζνδα ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ)  28.000,00 

ΤΝΟΛΟ 138.660,00 
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ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΖΝ 30/6/2010 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΗΑΧ Α.Δ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

A.E 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

MEDSTEM 

SERVICES 

A.E 

ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΠΟΛΤΓΤΝΑ

ΜΟ Α.Δ. ΤΝΟΛΟ  

ΗΑΩ Α.Δ -  251.737,33 5.316,39 8.300,00 - 265.353,72 

MEDSTEM SERVICES 

A.E 24.607,55 - - - - 24.607,55 

ΗΑΩ GENERAL A.E 304.594,16 - - - - 304.594,16 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ 2.466,94 - - - - 2.466,94 

ΤΝΟΛΑ 331.668,65 251.737,33 5.316,39 8.300,00 - 597.022,37 

 

Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ Οκίινπ, νη απαηηήζεηο θαη 

νη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη νη ακνηβέο ησλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ Γ., βάζεη ησλ 

δηεξκεληψλ ηνπ Γ.Λ.Π. 24, απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

 

8.2  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Οη ζπκκεηνρέο ηεο κεηξηθήο ή ησλ ζπγαηξηθψλ ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο δελ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α., απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο, κέζνδνο ε νπνία  

αθνινπζείηαη παγίσο απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα 

ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Οκίινπ. 

Ζ πξνθχπηνπζα αξρηθή ππεξαμία (αξρηθή δηαθνξά ελνπνίεζεο) θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.  

 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο ηελ 30/6/2011 

% ΤΜ/ΥΖ 

(ΑΜΔΖ 

&ΔΜΜΔΖ) 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΖΣΡΗΚΖ 

ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ 

30/6/2011 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 

     

1. ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ 97,07% 98.013.771,50 39.364.908,81 1.153.865,28 

2. ΗΑΩ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΜΗΛΟ ΤΓΔΗΑ Β.ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 100,00% 6.717.159,86 21.145.474,10 0,00 

3. ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ  

ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 100,00% 153.858,40 108.024,47 1,61 

4. ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ 99,97% 4.861.890,00 5.107.811,71 1.487,08 

5. ΗΑΩ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ ΑΔ 99,97% 297.000,00 308.343,52 92,50 

6. MEDSTEM SERVICES AE 99,97% 475.200,00 709.990,56 208,82 

7. ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ 

ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 75,87% 17.354.953,84 24.970.175,28 6.026.448,41 

8. HOCO Α.Δ. 59,59% 4.423.470,27 7.066.981,01 2.856.120,27 

ΤΝΟΛΟ  132.297.303,87 98.781.709,46 10.038.223,97 
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Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο ηελ 31/12/2010 

% ΤΜ/ΥΖ 

(ΑΜΔΖ 

&ΔΜΜΔΖ) 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΖΣΡΗΚΖ 

ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ 

31/12/2010 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 

     

1. ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ 97,07% 98.013.771,50 38.533.137,38 1.129.484,37 

2. ΗΑΩ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΜΗΛΟ ΤΓΔΗΑ Β.ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 100,00% 6.717.159,86 21.218.045,59 0,00 

3. ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ  

ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 
53,43% 

20.246,40 221.794,70 103.291,07 

4. ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ 
99,97% 

4.861.890,00 5.124.277,51 1.491,88 

5. ΗΑΩ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ ΑΔ 99,97% 297.000,00 311.142,68 93,34 

6. MEDSTEM SERVICES AE 99,97% 475.200,00 657.765,09 193,46 

7. ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ 
ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 75,43% 15.228.063,50 21.218.045,59 5.598.338,29 

ΤΝΟΛΟ  125.613.331,26 88.848.323,69 6.832.892,41 

 

 

Δπίζεο, 

 

 Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΗΑΩ Θεζζαιίαο Α.Δ.» νινθιήξσζε ζηηο 

31/01/2011 κε απφιπηε επηηπρία ηελ αχμεζε κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαηά 6 εθαηνκκχξηα επξψ. Mε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ, θαιχθζεθε 

θαηά 100% ε αλσηέξσ αχμεζε θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε πιένλ 

ζην πνζφ ησλ 34.746.421,04€. 

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία ΗΑΩ Α.Δ., κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο 

κεηνςεθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31/01/2011, ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο  

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο «ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ Α.Δ.» κε πνζνζηφ 100% 

(άκεζα θαη έκκεζα). 

 Σελ 3/3/2011 ζπζηάζεθε ε εηαηξεία «HOCO A.E.» κε AΡ.MAE 70765/01AT /B /11/ 

081 κε έδξα ην Μαξνχζη - Αηηηθήο θαη ζπλνιηθφ θεθάιαην 7.423.797,92€. Ζ κεηξηθή 

εηαηξεία ΗΑΩ Α.Δ. θαηέβαιιε 4.423.470,23€ ηνπ αλσηέξσ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά 

ιακβάλνληαο ην 59,59% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο λενηδξπζείζαο εηαηξείαο ελψ ην 

ππφινηπν πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ (αμίαο  3.000.327,65€) ήηνη 40,41% θαηαβιήζεθε κε 

εηζθνξά ζε είδνο κεηνρψλ πνζνζηνχ 70,60% ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

Α.Δ.» ηεο νπνίαο ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ απνηηκήζεθε ζηελ αμία ησλ 4.250.000,00€ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ κεηαβίβαζε ησλ εηζθεξφκελσλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο  «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» πξνο ηελ λενηδξπζείζα «HOCO Α.Δ.» 

νινθιεξψζεθε ηελ 30/3/2011 κε ηελ εγγξαθή ζην βηβιίν κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

8.3   Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ΗΑΩ Α.Δ. ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 59,59% ζηε ζπγαηξηθή ηεο «HOCO 

A.E.» ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαηέρεη ην 70,60% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο  
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«ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» θαη αζθεί ζε απηήλ δεζπφδνπζα επηξξνή.  Ωο εθ ηνχηνπ θαη κε βάζε 

ηηο δηεξκελείεο ησλ Γ.Π.Υ.Α ε κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη έκκεζα ην 42,07% ηεο εηαηξείαο θαη 

ζεσξείηαη ζπγγελήο εηαηξεία ηεο ΗΑΩ Α.Δ., κε απνηέιεζκα λα ελνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Δπίζεο, κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη κε πνζνζηφ 42,07% ζα 

ελνπνηείηαη θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ SERVICES Δ.Π.Δ.» ε νπνία αλήθεη ζε 

πνζνζηφ 100,00% ζηελ εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.». Να ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία έρεη 

πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ζα ελνπνηείηαη ζηελ κεηξηθή απν 31/3/2011. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πεξηιεπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ δπφ ζπγγελψλ 

εηαηξεηψλ. 

 
ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

Α.Δ.  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

SERVICES ΔΠΔ  

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  30/6/2011 30/6/2011 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  50.988.589,50 3.182,34 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  52.288,14 0,04 

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 188.514,16 2.749,86 

Απνζέκαηα 90.150,67 9.500,00 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 6.780.638,36 67.610,00 

Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 154.730,25 1.060,15 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 58.254.911,08 84.102,39 

      

ΠΑΘΖΣΗΚΟ     

Μεηνρηθφ θεθάιαην  12.730.740,10 18.000,00 

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 9.102.687,27 -198.122,67 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 21.833.427,37 -180.122,67 

      

Μαθξνπξφζεζκεο θαη ινηπέο Τπνρξεψζεηο 29.091.990,23 0,00 

Μαθξνπξφζεζκεο θαη ινηπέο Πξνβιέςεηο 300.155,63 0,00 

Βξαρπξφζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 4.317.696,84 0,00 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 2.711.641,01 264.225,06 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 7.029.337,85 264.225,06 

ύλνιν Παζεηηθνύ 58.254.911,08 84.102,39 

      

      

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΟΓΧΝ  1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2011 

Κχθινο Δξγαζηψλ  2.541.375,84 289.115,12 

Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα -1.179.339,52 -22.651,41 

Απνηειέζκαηα Πξν θφξσλ -1.966.008,78 -22.665,01 

πγθεληξσηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -2.146.798,36 -22.553,96 

 

 
 

9.  Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Σα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ: 
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Οκίινπ 

30/6/2011 

Οκίινπ 

31/12/2010 

Δηαηξείαο 

30/6/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2010 

Δηζεγκέλνη ηίηινη: Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Με εηζεγκέλνη ηίηινη:       

Μεηνρέο  4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 

ύλνιν 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 

 

Σα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ ζε εηαηξείεο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη 

δελ έρνπλ απνθηεζεί κε πξφζεζε δηαξθνχο θαηνρήο. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ, ζεσξεί νηη ε αμία θηήζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ πνπ απνηππψλνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, είλαη εχινγε. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη ηεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο ηνπ 2010, ε νπνία ήηαλ δεκηνγφλνο ιφγσ 

δηελέξγεηαο εθηάθησλ πξνβιέςεσλ, δελ έρνπκε πξνβεί ζε κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο απηέο δε ζπληάζζνπλ εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα 

πξνβνχκε ζε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 2011. 

 

10.  Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

  Οκίινπ 

30/6/2011 

Οκίινπ 

31/12/2010 

Δηαηξείαο 

30/6/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2010 

Δηζεγκέλνη ηίηινη:       

Ακνηβαία θεθάιαηα 297.191,22 331.614,64 297.191,22 331.614,64 

Με εηζεγκέλνη ηίηινη: Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

ύλνιν 297.191,22 331.614,64 297.191,22 331.614,64 

 

Σα ακνηβαία θεθάιαηα απνηηκήζεθαλ ηελ 30/6/2011 κε βάζε ηηο αμίεο πνπ αλαθνηλψζεθαλ 

απφ ηελ εηαηξεία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα. 

 

 

 

 

 

 

 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  

Page 59 of 73 

11.  Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

 

  
Οκίινπ 

30/6/2011 

Οκίινπ 

31/12/2010 

Δηαηξείαο 

30/6/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2010 

Πειάηεο 32.147.840,84 32.098.676,53 2.754.947,72 3.254.164,09 

Γξακκάηηα ζην ραξη/ιάθην 13.509.785,07 11.361.369,83 3.972.232,57 3.310.377,18 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 3.616.417,22 2.926.650,49 1.743.239,95 1.468.998,28 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 2.190.931,03 1.507.024,21 884.303,95 851.429,87 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 343.714,13 340.024,57 158.611,02 151.421,46 

Δπηζθαιείο πειάηεο 3.713.852,24 3.960.665,33 2.179.282,30 2.232.898,81 

Μείνλ: πξνβι. απνκείσζεο -10.940.228,48 -10.376.284,50 -3.972.155,86 -3.863.211,88 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΛΑΣΧΝ 44.582.312,05 41.818.126,46 7.720.461,65 7.406.077,81 

Πξνθαηαβιεκέλνη-παξαθξαηεκέλνη 

θφξνη εηζνδ/ηνο 5.183.371,95 8.037.699,94 3.102.434,54 6.209.610,75 

Απαηηήζεηο απφ Φ.Π.Α. 12.800.095,80 16.074.008,23 2.180.047,48 4.850.155,90 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 9.871.295,60 5.522.691,40 3.132.299,77 3.038.058,51 

Πξνθ/ιέο αγνξψλ απνζ/ησλ 68.802,76 72.165,00 11.980,42 15.063,70 

Μεη/θνί ινγ/κνί ελεξ/θνχ 1.800.406,04 911.030,77 1.320.048,20 125.471,81 

Λνηπά 72.459,32 188.691,48 67.641,72 37.388,74 

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΧΝ 

ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 29.796.431,47 30.806.286,82 9.814.452,13 14.275.749,41 

 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ – ρξεσζηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο 

απνκείσζεο γηα φζνπο πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζθαιείο. 

Οη απαηηήζεηο απν Φ.Π.Α. ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηελ 31/12/2010, χςνπο πνζνχ € 

4.850.155,90 θαη € 16.073.410,23 αληίζηνηρα αθνξνχλ ζε Φ.Π.Α. κεηάπησζεο ιφγσ ηεο 

έληαμεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζε θαζεζηψο Φ.Π.Α. ηελ 01/07/2010.   

Οη απαηηήζεηο απηέο θαηά ηελ 30/6/2011 είλαη πεξαηηέξσ κεησκέλεο ιφγσ ηνπ 

ζπκςεθηζκνχ ηνπο  κε ην θφξν εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη δηακνξθψζεθαλ ζε € 2.180.047,48 θαη € 

12.800.095,80 αληίζηνηρα.  

ην θνλδχιη «Υξεψζηεο Γηάθνξνη», ζπκπεξηιακβάλνληαη θνλδχιηα χςνπο € 4.050.000,00 

θαη € 450.000,00 πνπ αθνξνχλ ζηελ θάιπςε απφ ηηο εηαηξείεο «HOCO A.E.» θαη ηελ 

«ΗΑΩ Α.Δ.» αληίζηνηρα, ηνπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηελ 

απφ 27.6.2011 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 

«ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.».  
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12.  Απνζέκαηα 

 

  Οκίινπ 

30/6/2011 

Οκίινπ 

31/12/2010 

Δηαηξείαο 

30/6/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2010 

Αλαιψζηκα Τιηθά 4.467.721,16 4.177.571,05 1.735.370,82 1.789.443,95 

Δκπνξεχκαηα 130.149,33 130.149,33 0,00 0,00 

Τπόινηπν 4.597.870,49 4.307.720,38 1.735.370,82 1.789.443,95 

 

Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ θξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε αλαινγηθφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 

επαξθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  Ζ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο Παξαγσγήο, ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Γηάζεζεο εκθαλίδεηαη ζηε εκείσζε 22. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο θιπ. 

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηελ 31/12/2010, 

έρεη επεξεαζζεί θαηά € 269.333,76 θαη € 703.698,14 αληίζηνηρα πνπ αθνξνχζε ζην Φ.Π.Α. 

κεηάπησζεο, απφ ηελ έληαμε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζε θαζεζηψο Φ.Π.Α. απφ ηελ 

01/07/2010. 

 

13.  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 

 

  Οκίινπ 

30/6/2011 

Οκίινπ 

31/12/2010 

Δηαηξείαο 

30/6/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2010 

Σακείν 33.298,53 104.036,53 23.055,57 99.379,54 

Σξαπ. θαη/ζεηο φςεσο 6.025.653,39 4.490.466,17 2.314.288,11 1.849.731,78 

Πξνζεζκηαθέο θαηαζ/εηο 1.999.999,97 6.299.999,96 1.999.999,97 3.799.999,97 

ύλνιν 8.058.951,89 10.894.502,66 4.337.343,65 5.749.111,29 
 

 

14.  Γάλεηα 

 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε βξαρππξφζεζκε θαη  

καθξνπξφζεζκε ιήμε αλά εηαηξεία θαηά ηελ 30/6/2011 έρεη σο εμήο: 

 

 Βξαρππξόζεζκα Μαθξνπξόζεζκα ύλνιν 

ΗΑΩ ΑΔ 33.393.936,08 45.750.000,00 79.143.936,08 

ΗΑΩ GENERAL AE 15.770.000,00 18.600.000,00 34.370.000,00 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ A.E 2.945.000,00 44.425.098,00 47.370.098,00 

ύλνιν 52.108.936,08 108.775.098,00 160.884.034,08 
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Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε βξαρππξφζεζκε θαη  καθξνπξφζεζκε ιήμε αλά 

εηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2010 είραλ σο εμήο: 

 

 Βξαρππξόζεζκα Μαθξνπξόζεζκα ύλνιν 

ΗΑΩ ΑΔ 10.539.992,00 64.250.000,00 74.789.992,00 

ΗΑΩ GENERAL AE 15.500.000,00 18.600.000,00 34.100.000,00 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ A.E 5.250.000,00 43.400.000,00 48.650.000,00 

ύλνιν 31.289.992,00 126.250.000,00 157.539.992,00 

 

Να ζεκεησζεί φηη νη δφζεηο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ, γηα ηηο νπνίεο γελλάηαη 

ππνρξέσζε εμφθιεζήο ηνπο εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αιιά κεηαθέξνληαη 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε.  

Ζ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν ηνπ 2010, νθείιεηαη ζηελ 

κεηαθνξά κέξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο χςνπο € 18,5 εθαη. απφ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ απηφ αλακέλεηαη λα εμνθιεζεί 

εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

Σν καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν ππφινηπν ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ (χςνπο € 

143.825.098,00) θαηά ηελ 30/6/2011, πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαη νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ ζα εμνθιεζνχλ σο θάησζη: 

 

  Όκηινο  

30/6/2011 

Δηαηξεία  

30/6/2011 

Υξήζε 2011 35.163.900,00 21.250.000,00 

Υξήζε 2012 25.327.800,00 5.500.000,00 

Υξήζε 2013 7.927.800,00 5.500.000,00 

Υξήζε 2014 38.977.800,00 34.750.000,00 

Υξήζε 2015 6.227.798,00 0,00 

Υξήζε 2016 8.500.000,00 0,00 

Υξήζε 2017 21.700.000,00 0,00 

ύλνια 143.825.098,00 67.000.000,00 
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14.1  Καζαξόο Γαλεηζκόο 

 

  Όκηινο  

30/6/2011 

Όκηινο  

31/12/2010 

Δηαηξεία  

30/6/2011 

Δηαηξεία  

31/12/2010 

χλνιν Γαλεηζκνχ 160.884.034,08 157.539.992,00 79.143.936,08 74.789.992,00 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα & 

Ηζνδχλακα 

-8.058.951,89 -10.894.502,66 -4.337.343,65 -5.749.111,29 

Καζαξόο Γαλεηζκόο 152.825.082,19 146.645.489,34 74.806.592,43 69.040.880,71 

 

 

 

15.  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

 

Έρνπλ αζθεζεί αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλεξγαηψλ ηαηξψλ 

θαη θαηά ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ γηα απνδεκηψζεηο αξρηθνχ αγσγηθνχ αηηήκαηνο πνζνχ  

€97,65 εθαη. θαη €106,14 εθαη. πεξίπνπ, αληίζηνηρα. Οη δηθαζηηθέο απηέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα 

κε ηελ Ννκηθή Τπεξεζία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, θαιχπηνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο 

απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα αζηηθή επαγγεικαηηθή επζχλε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ηαηξψλ.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο απφ απηέο επδνθηκήζνπλ ππέξ ησλ ελαγφλησλ, ζα θαιπθζνχλ απφ 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  

Οη αιιαγέο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Κιάδνπ ησλ αζθαιίζεσλ  ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο 

ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, είραλ σο απνηέιεζκα νη 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ λα ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ελδερφκελεο 

αζθαιηζκέλεο δεκίαο. Γηα απηφ ην ιφγν ε Γηνίθεζε απνθάζηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 λα 

κελ πξνρσξήζεη ζηελ αλαλέσζε ησλ πθηζηάκελσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αζηηθήο 

επαγγεικαηηθήο επζχλεο κε απνηέιεζκα ηελ 30/6/2011 ε ζσξεπηηθή πξφβιεςε λα αλέξρεηαη 

ζε πνζφ πεξίπνπ €4,50 εθαη. θαη €4,75 εθαη. γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα, γηα 

πηζαλή δεκία πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη, πέξα ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, 

απνζεκαηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πηζαλέο δεκίεο κέζσ ησλ θεξδψλ εηο λένλ.  

  
Οκίινπ 

30/6/2011 
Οκίινπ 

31/12/2010 
Δηαηξείαο 

30/6/2011 
Δηαηξείαο 

31/12/2010 
Πξνκεζεπηέο 35.968.105,57 39.401.830,16 7.665.565,18 10.425.999,89 
Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 1.511.511,28 3.197.263,05 852.902,13 1.831.535,78 
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 3.660.295,86 2.613.821,62 2.658.890,71 1.994.987,54 
Πηζησηέο δηάθνξνη 5.653.268,53 7.829.555,81 3.655.589,71 4.184.566,43 
Μεηαβ. Λνγ/κνί παζεηηθνχ 5.672.462,74 2.697.707,67 2.148.343,04 1.036.196,24 
Λνηπέο ππνρξεψζεηο 187.751,40 156.454,65 112.853,36 109.677,41 
ύλνιν 52.653.395,38 55.896.632,96 17.094.144,13 19.582.963,29 
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Δθηφο απηνχ νη αλσηέξσ πξνβιέςεηο είλαη ηδηαηηέξσο απμεκέλεο θαη  ιφγσ ηεο αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Αζπίο Πξφλνηα ΑΔΑΕ», θαηά ηεο νπνίαο νη 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ αζθήζεη πξνζεπίθιεζε.  

ε θάζε πεξίπησζε ε Γηνίθεζε ζα ζηαζκίδεη ηηο αιιαγέο ζηνλ Αζθαιηζηηθφ Κιάδν αλάινγα 

κε ηηο εμειίμεηο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο.  

Οη αλσηέξσ εθθξεκνδηθίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

α) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο 

Τθίζηαληαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο απαηηήζεηο αζζελψλ θαη θιεξνλφκσλ ηνπο θαηά ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηαηξψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ (ΗΑΩ Α.Δ. θαη ΗΑΩ GENERAL A.E.) 

θαη ζπλεξγαηψλ ηαηξψλ, γηα απνδεκίσζε ή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο απφ 

επηθαινχκελα ηαηξηθά ιάζε, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €104,68 εθαη. 

πεξίπνπ. 

Ζ έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ δελ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, θαζψο ηα αηηνχκελα πνζά θξίλνληαη εμφρσο 

ππεξβνιηθά θαη δελ πξφθεηηαη λα επηδηθαζζνχλ απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηε 

κέρξη ζήκεξα λνκνινγία.  ε πεξίπησζε δε πνπ επδνθηκήζνπλ νξηζκέλεο εθ ησλ απαηηήζεσλ 

απηψλ, ζα θαιπθζνχλ, νιηθά ή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

κε ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα αζηηθή επαγγεικαηηθή επζχλε ηφζν νη εηαηξείεο 

ηνπ νκίινπ φζν θαη νη ζπλεξγάηεο ηαηξνί.  Δθηφο ησλ αλσηέξσ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, ε 

Δηαηξεία θαη ν Όκηινο, έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα πηζαλφ θίλδπλν απφ ηελ αηηία απηή 

πνζφ €4,09 εθαη. θαη  €4,24 εθαη. αληίζηνηρα πεξίπνπ. 

 

β) Λνηπέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Πιένλ ησλ σο άλσ ππνζέζεσλ, πθίζηαληαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ (εξγαηηθέο δηαθνξέο θιπ.), ζπλνιηθνχ χςνπο €1,46 

εθαη. πεξίπνπ, ε έθβαζε ησλ νπνίσλ δελ αλακέλεηαη φηη ζα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ αηηία απηή, ε Δηαηξεία θαη ν 

Όκηινο έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα πηζαλφ θίλδπλν πνζνχ πεξίπνπ €0,41 εθαη. θαη €0,51 

εθαη. αληίζηνηρα. 

 

16.  Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 

Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, έρεη ζπληαρζεί αλαινγηζηηθή 

κειέηε ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν επηινγήο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ  ζηελ  παξάγξαθν 2.15.   

Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςαλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ ππφινηπα αλά εηαηξεία: 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟ 

  30/6/2011 31/12/2010 

ΗΑΩ Α.Δ. 2.377.394,36 2.270.673,57 

ΗΑΩ GENERAL ΑΔ 1.420.035,30 1.420.035,30 

MEDSTEM SERVICES ΑΔ 11.723,88 11.905,40 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΑΔ 102.798,86 42.798,86 

ΟΜΗΛΟ 3.911.952,40 3.745.413,13 
 

Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 

πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ έρνπλ σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο (*) Απφ 2,00 έσο 4,29 Απφ 2,00 έσο 4,29 

Αλακελφκελε κέζε εηήζηα 

αχμεζε απνδνρψλ 

3,00% 3,00% 

Τπνιεηπφκελε εξγαζηαθή 

δσή  πξνζσπηθνχ (**) 

Αλά πεξίπησζε ππαιιήινπ Αλά πεξίπησζε ππαιιήινπ 

 

(*)  Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ παξνπζψλ αμηψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ θαη εθάπαμ παξνρψλ, πξνζδηνξίζηεθε 

κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ηξέρνπζεο απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιήμεο ηνπο.  Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αληαλαθιά ην 

εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ. 

(**)  Ζ ππνιεηπφκελε εξγαζηαθή δσή ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε 

δεισζείζα εξγαζηαθή ειηθία ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαη κε ηα αζθαιηζηηθά θαζηεξσκέλα φξηα 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

 
 

17.  Άιια έζνδα (θέξδε) 

 

 

  Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

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

- Έζνδα απφ κηζζψκαηα 644.055,79 1.306.441,64 513.737,27 747.625,61 

- Δπηρνξεγήζεηο 15.552,89 31.588,64 1.982,25 5.340,12 

- Παξεπφκελεο ππεξεζίεο 1.178.128,73 1.014.762,19 1.257.303,28 1.007.200,58 

- Λνηπά έζνδα πειαηψλ θαη    

   Κέξδε πάγησλ ζηνηρείσλ 1.345,63 52.782,17 369,47 44.347,25 

- Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.  

   Υξήζεσλ 43.478,82 10.075,50 43.297,30 0,00 

- Έζνδα πξνεγ.ρξήζεσλ 156.975,08 333.949,77 114.602,70 0,00 
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 Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

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

- Έζνδα απφ επαλεθηίκεζε 

αθηλήησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Λνηπά 17.933,66 23.431,85 19.995,91 23.431,85 

 ύλνιν 2.057.470,60 2.773.031,76 1.951.288,18 1.827.945,41 

 

Ζ εηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζπκβάιινληαη 

κε ηξίηνπο θνξείο κέζσ επαγγεικαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη κηζζψζεσλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε θαηαζηεκάησλ, εζηηαηνξίσλ θιπ. 

Δληφο ηεο ρξήζεο 2010 δελ ππήξμε αμηφινγε κεηαβνιή ή γεγνλφηα πνπ λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ ηεο. 

 

18.  Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό  

 

 Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 

- Υξεσζηηθνί ηφθνη 376.087,31 2.548,50 270.567,01 0,00 

- Σφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ 1.852.870,88 994.832,39 586.203,20 435.892,34 

- Εεκηέο απφ ππνηίκεζε 

ρξενγξάθσλ  0,00 121.621,28 0,00 121.621,28 

- Λνηπά 50.196,45 16.644,20 33.325,85 1.100,06 

ύλνιν  2.279.154,64 1.135.646,37 890.096,06 558.613,68 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα        

- Πηζησηηθνί ηφθνη 67.801,62 171.042,90 20.790,62 20.145,05 

- Κέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ 

εχινγε αμία 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Μεξίζκαηα  0,00 99.913,14 110.605,00 1.089.970,74 

- Έζνδα απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 28.000,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν  95.801,62 270.956,04 131.395,62 1.110.115,79 

 

ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ., ε νπνία μεθίλεζε ηελ παξαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα πεξί ηα ηέιε Μαξηίνπ 2010, πξνέθπςαλ γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Α’ Δμακήλνπ 

2010, ηφθνη απφ ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 519.699,77 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ    

€ 224.370,98, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηεξκελείεο ηνπ ΓΛΠ 23, ζρεηίδεηαη απεπζείαο κε ηελ 

αλέγεξζε ηεο θιηληθήο θαη επηβάξπλε απεπζείαο ην θφζηνο αλέγεξζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ελψ πνζφ χςνπο € 295.328,79 επηβάξπλε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ Δμακήλνπ 2010. 

ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα κεξίζκαηα πνπ έρεη εηζπξάμεη ε 

κεηξηθή εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο.  Γηα ηελ 
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εμεηαδφκελε πεξίνδν ηα κεξίζκαηα απηά αλέξρνληαη ζε πνζφ €110.660,00 θαη αθνξνχλ ζηελ 

θαηά 100% (άκεζα θαη έκκεζα) ζπγαηξηθή ηεο ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ Α.Δ. 

 

 

19.  Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (θαηαβιεηένο) πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνβιέςεηο θαη 

δαπάλεο κε αλαγλσξηδφκελεο απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

δειψλνληαη παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη 

νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ 

πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

θνξνινγηθφ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ 

αθνξνχλ.  

 

  Οκίινπ 

30/6/2011 

Οκίινπ 

30/6/2010 

Δηαηξείαο 

30/6/2011 

Δηαηξείαο 

30/6/2010 

Γ.Λ.Π. Φφξνο (εηζνδ. 20% & 24%) 914.699,66 2.177.540,57 1.371.282,38 2.270.099,62 

Έθηαθηε εηζθνξά Ν.3845/2010 0,00 2.877.330,76 0,00 2.798.627,19 

ύλνιν θόξνπ (ΓΛΠ) 914.699,66 5.054.871,33 1.371.282,38 5.068.726,81 

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ / 

ππνρξεψζεσλ ζηελ ρξήζε 

ζπκςεθηζκνχ 
-497.818,67 -518.712,83 0,00 0,00 

Λνηπνί θφξνη ηέιε -231.988,09 0,00 -78.667,90 0,00 

Αλαβαιιφκελε Απαηη/Τπνρξ. απφ 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο-θφξνο  

Τπνρξέσζε/Απαίηεζε 972.678,03 313.350,57 -141.914,92 -392.028,37 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πξνβιέςεηο δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ -99.217,04 -151.303,53 -99.217,04 -151.303,53 

Σξέρσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 1.058.353,89 4.698.205,54 1.051.482,52 4.525.394,91 

 

Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πξνζάξκνζε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο έηζη ψζηε ηελ 30/6/2011 λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαζαξή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.  Γηα ην ιφγν απηφ, δηαγξάθεθε κέξνο απφ ηηο αλαβαιιφκελεο   
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θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηε ρξήζε 2006, ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θνξνινγηθνχ ζπκςεθηζκνχ.  

 

  

Σξέρσλ 

Γ.Λ.Π. θόξνο 

Δ.Σ.ΑΚ. - 

Φ.Α.Π. 

Πξνζαξκνγή 

αλαβ. Απαηηεζ. 

ζηε ρξήζε 

ζπκςεθηζκνύ 

Αλαβαιιόκελε 

Απαηη/Τπνρξ. 

Γηαθνξέο 

θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ 

Πξόβιεςε 

δηαθ. θνξνι. 

ειέγρνπ 

Πξαγκαηηθή 

θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε 

Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά 

ρξήζεηο 

ΗΑΧ Α.Δ. 1.371.282,38 -78.667,90 0,00 -141.914,92 0,00 -99.217,04 1.051.482,52 2009-2010 

ΗΑΧ GENERAL Α.Δ. 415.256,72 -62.360,73 -497.818,67 144.922,68 0,00 0,00 0,00 2008-2010 

MEDSTEM 

SERVICES Α.Δ. 13.056,37 0,00 0,00 -6.185,00 0,00 0,00 6.871,37 2010 

ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ 

Α.Δ. -940.156,82 -10.271,67 0,00 950.428,49 0,00 0,00 0,00 2007-2010 

ΗΑΧ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Α.Δ. 67.687,17 -67.687,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2010 

ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ Α.Δ. 13.000,62 -13.000,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2010 

ΗΑΧ ΔΠΗΥ.ΤΓΔΗΑ 

Α.Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2010 

ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ Α.Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2010 

HOCO Α.Δ. -25.426,78 0,00 0,00 25.426,78 0,00 0,00 0,00   

 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο, έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ην ζσξεπηηθφ ππφινηπν ηεο νπνίαο έρεη, ηελ 30/6/2011, σο 

εμήο: 

ΥΡΖΖ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

2009 350.355,54 350.355,54 

2010 281.828,28 273.438,69 

2011 99.217,04 99.217,04 

ΤΝΟΛΟ 731.400,86 723.011,27 

 

20.  Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Βαζηθά – Οκίινπ   

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ρξήζεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο 

κεηνρέο).  

  30/06/2011 30/06/2010 

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο (απφ ηηο ζπλερηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο)  1.620.068,46 1.958.970,36 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ (ΓΛΠ33) 53.155.053 53.155.053 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,0305 0,0369 
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Βαζηθά – Δηαηξείαο   

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ρξήζεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο 

κεηνρέο).  

  30/6/2011 30/6/2010 

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο                     

(απφ ηηο ζπλερηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο)  
4.512.726,57 4.849.560,96 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ (ΓΛΠ33) 53.155.053 53.155.053 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,0849 0,0912 

 

Με βάζε ηηο δηεξκελείεο ηνπ Γ.Λ.Π. 33, ν ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ηελ 30/6/2011 θαη 

ηελ 30/6/2010 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν, αλέξρεηαη ζε 53.155.053 κεηνρέο.  

 

 

21.  Μεξίζκαηα αλά κεηνρή 

 

Με βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α., ην κέξηζκα εκθαλίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010.  

Με ηελ έγθξηζή ηεο θαηαβνιήο ηνπ απφ ηελ εθάζηνηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

Γηα ηελ ρξήζε, φκσο ηνπ 2010, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθάζηζε ην Α’ 

ππνρξεσηηθφ κέξηζκα πνζνχ € 3.029.838,02 λα κεηαθεξζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε (βιέπε θαη ζεκείσζε 29), κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεη λα 

εκθαλίδεηαη θαηά ηελ 30/6/2011 ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο.   

 

22.  Δγγπήζεηο 

 

Ο Όκηινο έρεη  ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ.  

Ζ κεηξηθή εηαηξεία, ηελ 30/6/2011, έρεη δψζεη εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο χςνπο πεξίπνπ € 99,10 

εθαη. ππέξ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  

Page 69 of 73 

 

23.  Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη πιήξσο εμνθιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε πελήληα ηξία 

εθαηνκκχξηα εθαηφλ πελήληα πέληε ρηιηάδεο θαη πελήληα ηξεηο (53.155.053) θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (0,44 €). Όιεο νη κεηνρέο είλαη 

εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

(θαηεγνξία «Μεζαίαο-Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο»). 

Με ηελ Β’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ΗΑΩ Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 27/6/2011, απνθαζίζηεθε, ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ χςνπο κέρξη πνζνζηνχ 15% επί ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο (ήηνη € 3.508.233,52) θαη έθδνζε 7.973.258 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,44 εθάζηε, κε ηηκή 

δηάζεζεο €1,25 ε θάζε κία, κε ζθνπφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ χςνπο κέρξη €9.966.572,50 θαη 

κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε αλαινγία 150 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηά ςήθνπ κεηνρέο γηα θάζε 1.000 παιαηέο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο.  

 

 

24.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Δγγπήζεηο  30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Γ.Δ.Ζ. 26.665,00 265,00 26.560,00 160,00 

Ο.Σ.Δ. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99 

ΔΤΓΑΠ 6.090,63 6.090,63 5.491,00 5.491,00 

ΑΔΡΗΩΝ 13.217,58 13.217,58 13.191,17 13.191,17 

ΚΣΗΡΗΩΝ 20.321,00 20.145,08 0,00 0,00 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 14.063,71 17.251,71 4.502,00 7.142,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 726.529,59 748.581,40 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 809.322,71 807.986,60 50.014,16 26.254,16 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

ΑΞΗΑ ΚΟΗΝΧΝ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ  

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΑΞΗΑ ΤΠΔΡ 

ΣΟ ΑΡΣΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

      

1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

      

Αχμεζε κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείσζε κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 

κεηνρψλ βάζεη ηνπ ΓΛΠ 33 53.155.053 

 

0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  

Page 70 of 73 

Όιεο νη αλσηέξσ δνζκέλεο εγγπήζεηο, ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη επηζηξέθνληαη κε 

ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηηο θαζνξίδνπλ. 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηηο επφκελεο ρξήζεηο φηαλ απηέο 

γίλνληαη δνπιεπκέλεο θαη αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θχιαμεο 

βιαζηνθπηηάξσλ “MEDSTEM SERVICES Α.Δ.”. 

 

25.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

ΛΖΦΘΔΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ 

ΔΝΟΗΚΗΩΝ 71.679,76 63.369,76 42.105,85 42.105,85 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΔΟΓΑ 

ΔΠΟΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 6.524.769,40 6.445.003,70 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 6.596.449,16 6.508.373,46 42.105,85 42.105,85 

 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία «MEDSTEM SERVICES Α.Δ.», ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν 

ηεο θχιαμεο ηνπ νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο ησλ λενγλψλ, πξνεηζπξάηηεη ηα έζνδα ησλ 

επφκελσλ εηψλ δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κέρξη ηε ιήμε ησλ 

εηθνζαεηψλ ζπκθσλεζέλησλ ζπκβάζεσλ.  Σα καθξνπξφζεζκα απηά έζνδα ηεο θχιαμεο 

ινγίδνληαη θάζε θνξά εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο νπνίαο πξνζθέξνληαη θαη νη αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο. 

 

26.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αθνξνχλ ζε ινγηζκέλεο πξνβιέςεηο ηεο Δηαηξείαο 

πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο.  Πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο (βιέπε 

ζεκείσζε 15 Οηθ. Καηαζηάζεσλ) θαη πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε 

ζθνπφ λα θαιπθζεί ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. (βιέπε ζεκείσζε 19 Οηθ. Καηαζηάζεσλ). 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, νξηζκέλεο εθ ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηειεζηδίθεζαλ  είηε 

ζεηηθά γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε απνηέιεζκα ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο 

ππνζέζεηο απηέο είηε ππεξ ησλ ελαγφλησλ αιιά ζε θάζε πεξίπησζε θαιχπηνληαλ απν ηηο 

ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ αηηία απηή κε απνηέιεζκα λα κελ επηβαξπλζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο πεξηφδνπ.  
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Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αθνξνχλ ακνηβέο γηαηξψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζα απνδνζνχλ κεηά ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία  

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

Πξφβιεςε γηα εθθξεκνδηθίεο 4.752.979,15 5.825.744,01 4.502.015,91 5.574.780,77 

Πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ 731.400,86 632.183,82 723.011,27 623.794,23 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 1.055.801,91 1.220.037,93 145.947,20 224.852,76 

ΤΝΟΛΟ 6.540.181,92 7.677.965,76 5.370.974,38 6.423.427,76 

 

 

27.  Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

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

Λνηπά έμνδα πειαηψλ - 

Πξνζαπμήζεηο 61.756,46 92.511,03 56.746,48 17.849,04 

Εεκίεο Πάγησλ ηνηρείσλ 22.227,60 24.984,12 12.819,11 24.984,12 

Φφξνη-Σέιε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ 346.819,60 0,00 0,00 0,00 

Πεξηθνπέο θαη ινηπά έμνδα 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 352.801,64 642.631,14 0,00 4.482,42 

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 5.500,00 151.243,05 5.500,00 151.243,05 

ΤΝΟΛΟ 789.105,30 911.369,34 75.065,59 198.558,63 

 

Οη  πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο, πνπ εκθαλίδνληαη παξαπάλσ, αθνξνχλ δηθαζηηθέο 

απαηηήζεηο αζζελψλ θαη θιεξνλφκσλ ηνπο θαζψο θαη ινηπέο δηθαζηηθέο απαηηήζεηο ηξίησλ 

(βιέπε θαη ζεκείσζε 15). 

Οη θφξνη θαη ηα ηέιε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αθνξνχλ ζηνλ δηαθαλνληζκφ (pro rata) ηνπ 

Φ.Π.Α. θνηλψλ εηζξνψλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο κεηαμχ ησλ 

αθνξνιφγεησλ θαη θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ θαη ε νπνία βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α. δελ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηεί. 

 

28.  Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο – Λνηπά απνζεκαηηθά 

 

  

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

Οηθφπεδα 43.168.739,20 43.168.739,20 18.407.458,79 18.407.458,79 

Κηίξηα 36.373.376,21 36.373.376,21 32.645.642,71 32.645.642,71 

ύλνιν απνζεκαηηθώλ 

εύινγεο αμίαο 79.542.115,41 79.542.115,41 51.053.101,50 51.053.101,50 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 9.174.746,82 9.167.468,63 8.583.800,33 8.583.800,33 

Δηδηθά απνζεκαηηθά 3.029.838,02 0,00 3.029.838,02 0,00 

ύλνιν ινηπώλ 

απνζεκαηηθώλ 12.204.584,84 9.167.468,63 11.613.638,35 8.583.800,33 
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Γηα ηε ζσξεπκέλε ππεξαμία απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία, πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30/6/2011, έρεη ζπκπεξηιεθζεί αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε εθηηκψκελν κειινληηθφ ζπληειεζηή 20% ιφγσ ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ ηεο, κεηψλνληαο απεπζείαο ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Ζ αλαβαιιφκελε απηή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ έρεη 

ππνινγηζηεί κε ζπληειεζηή 20% ν νπνίνο ηζρχεη απφ 01/01/2011 θαη κεηά. 

ηα ινηπά απνζεκαηηθά πεξηιακβάλεηαη ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ην νπνίν ινγίδεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ απφ ηηο 

Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ην εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κεηά ηελ 

απφθαζε ηεο κεη' αλαβνιή Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ΗΑΩ Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 29/6/2011 θαη απνθαζίζηεθε φπσο ην πξνηεηλφκελν 

πξνο δηαλνκή κέξηζκα 0,057 επξψ αλά κεηνρή ηεο ρξήζεο 2010, ζπλνιηθνχ χςνπο 

3.029.838,02 επξψ λα κεηαθεξζεί ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε. Σν απνζεκαηηθφ απηφ ε Δηαηξεία ζα ην θεθαιαηνπνηήζεη    

εληφο ηεηξαεηίαο απφ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα παξαδψζεη δσξεάλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε κεηφρνπο. 

 

29. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 

30/6/2011. 

Γελ ππάξρνπλ άιια, κεηαγελέζηεξα ηεο 30
εο

 Ηνπλίνπ, γεγνλφηα πνπ λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν 

είηε ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

Μαξνύζη, 22/07/2011 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

Γ.. 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΜΗΛΟΤ 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΜΗΛΟΤ 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

ΓΔΧΡΓΗΟ Η. 

ΣΑΜΑΣΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑ Π. 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΥΑΛΖ 

Α.ΜΠΟΤΥΧΡΖ 

ΣΤΛΗΑΝΟ Γ. 

ΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ Γ. 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ 

Α.Γ.Σ.  Κ 030874 Α.Γ.Σ. Ν 317661 Α.Γ.Σ. ΑΑ 019554 Α.Γ.Σ.  ΑΗ 619215 

Α.Γ.Σ.  ΑΗ 516314 (ΑΡ.ΑΓ.  

  Α ΣΑΞΖ 21966) 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  
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Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ &  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ  1
ε
  ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΧ  30

ε 
 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 

 

 


