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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Υξήζεσο 

από 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2012 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηηο επ' απηνύ εθηειεζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεσο απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2012, είλαη απηή πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΗΑΧ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 

28
εο

 Μαξηίνπ 2013 θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.iaso.gr φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (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 4 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 ΗΑΧ Α.Δ.: 

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

2. Παξαζθεπάο Πεηξόπνπινο ηνπ Παλαγηψηε, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

3. Δκκαλνπήι Γνπιγεξάθεο ηνπ Φσηίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

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

ζεκεξηλή ηνπ (28/03/2013) ζπλεδξίαζε 

 

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

γλσξίδνπκε: 

 

I. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ηεο ΗΑΧ Α.Δ. ηεο 

ρξήζεσο 2012, 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 εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν 

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

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

 

 

Μαξνχζη,  28 Μαξηίνπ 2013 

 

Οη βεβαηνχληεο, 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

   

   

   

   

   

   

Γεψξγηνο Η. ηακαηίνπ Παξαζθεπάο Π. Πεηξφπνπινο Δκκαλνπήι Φ. Γνπιγεξάθεο  

Α.Γ.Σ. Κ 030874 Α.Γ.Σ. Ν 317661 Α.Γ.Σ. ΑΒ 510911 
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Β.        ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

"ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ     

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

 

ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Γηα ηε ρξήζε απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηελ ρξήζε 2012. Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε 

θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 άξζξν 136, ηνπ Ν.3873/2010 θαη 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ 3556/2007 θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

ηελ παξνχζα έθζεζε φιεο νη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε 

βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην, απεηθνλίδνπλ κε ηξφπν αιεζή, φιεο ηηο ζρεηηθέο θαη 

αλαγθαίεο θαηά ην λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ θαηά 

ηελ ρξήζε 2012. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε 

παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ, θαη κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο 

(κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί 

ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

 

I) Δμέιημε θαη επηδόζεηο ρξήζεο 2012 

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

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ δηεζλή θαη ηδηαηηέξσο ηελ εγρψξηα θξίζε, αιιά θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αγνξά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, έζεζε σο θχξηνπο ζηφρν γηα ην 

2012 ηελ δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο.   

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απφ 

ηελ 17/1/2012 παξέρνληαο ππεξεζίεο  φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ.  

 

Σν γεγνλφο απηφ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο δηνίθεζεο γηα δηαξθή 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαζψο θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, 

είραλ σο απνηέιεζκα λα πεξηνξηζζνχλ θαηά κεγάιν βαζκφ νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο 

θαη λα απνθεπρζεί ελδερφκελε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

Οη  ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ παξνπζίαζαλ εληφο ηνπ 2012 ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ βειηησκέλα απνηειέζκαηα, αλαπηχζζνληαο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο φπνπ 

απηφ ήηαλ εθηθηφ θαη βειηηψλνληαο ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κέζσ πεξηνξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ.  
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Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Οκίινπ  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε 2012 δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ 2011 θαη αλήιζε ζε € 124,1 εθαη. έλαληη € 124,4 εθαη. Σα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ 

δηακνξθψζεθαλ ζε € 24,6 εθαη. θαηαγξάθνληαο αχμεζε € 4,5 εθαη. (22,2%). Ζ αχμεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ EBITDA επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε 19,8% έλαληη 16,2% 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 απμήζεθαλ θαηά € 4,3 εθαη. ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ 2011 

θαη αλήιζαλ ζε € 5,6 εθαη.  Ζ αχμεζε ζηελ πξν θφξσλ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ, παξά ηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο , 

εληζρχεη ηελ πίζηε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νκίινπ ζηελ νξζφηεηα ησλ επηινγψλ ηεο. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη θάπνηνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο 

ηνπ Οκίινπ: 

 

ΟΜΗΛΟ 2012 2011 

Πεξηζψξην EBITDA 19,8% 16,2% 

Πεξηζψξην EBIT  10,6% 6,7% 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθά θεθάιαηα* 0,30 0,36 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο* 0,44 0,57 

Ίδηα θεθάιαηα / Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο* 0,68 0,89 

 

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

δηαζέζηκα ηνπ νκίινπ, ηα νπνία ζηηο 31/12/2012 αλήξρνλην ζε €10,6 εθ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλά εηαηξεία παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

 

ΗΑΧ Α.Δ. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ηε ρξήζε 2012 αλήιζε ζε € 67,5 εθαη. έλαληη € 68,9 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,9%. Ζ κηθξή απηή κείσζε 

νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ επέθεξε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, 

ζηηο κεηψζεηο ηηκψλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο δελ είραλ απεηθνληζζεί πιήξσο θαηά ην 2012, ζηελ 

αιιαγή ηεο δήηεζεο ησλ θιηλψλ ( νη αζζελείο πιένλ επηιέγνπλ ρακειφηεξεο ζέζεηο λνζειείαο), 

θαη ζηελ αιιαγή ηνπ κίγκαηνο ησλ πειαηψλ-αζζελψλ (επηιέγνπλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ηαηξηθέο 

πξάμεηο). 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA), δηαηεξήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν θαη 

δηακνξθψζεθαλ ηα € 18,4 εθαη. έλαληη € 18,7 εθαη. ην 2011. Δπίζεο,  ην πεξηζώξην EBITDA 

δηαηεξήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν παξνπζηάδνληαο νξηαθή 

αχμεζε 0,2% θαη δηακνξθψζεθε ζε 27,3% γηα ην 2012. 

Ζ εηαηξεία παξνπζίαζε δεκίεο πξν θόξσλ, πνζνχ € -3,1 εθαη. έλαληη θεξδψλ € 10,8 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε, επεξεαδφκελα θπξίσο απφ ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, θαζψο θαη απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο.  
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Οη δεκίεο κεηά από θόξνπο δηακνξθψζεθαλ ζε € -3,7 εθαη. έλαληη θεξδψλ € 8,4 ην 2011.   

Ζ κείσζε ησλ παξεπφκελσλ εζφδσλ πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ελνηθίσλ απφ ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ κηζζψλεη ε εηαηξεία ζε ηξίηνπο θαζψο θαη νη αλαπξνζαξκνγέο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπκβάζεσλ, πεξηφξηζαλ ηα απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά απφ θφξνπο. 

 

Οη θπξηφηεξνη νηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηελ Δηαηξεία παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΗΑΧ ΑΔ  2012 2011 

Πεξηζψξην EBITDA 27,3% 27,1% 

Πεξηζψξην EBIT  19,1% 18,8% 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθά θεθάιαηα* 0,60 0,63 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο* 1,48 1,68 

Ίδηα θεθάιαηα / Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο* 2,28 2,49 

 

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

δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο ηα νπνία ζηηο 31/12/2012 αλήξρνλην ζε € 1,4 εθ. 

 

ΗΑΧ General A.E. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΗΑΧ General Α.Δ., γηα ηε ρξήζε 2012 αλήιζε 

ζε € 44,3 εθαη. παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,6%, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξπζηλή ρξήζε.  Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ επεξέαζαλ 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) απμήζεθαλ  θαηά 19,8%  απφ € 5,1 εθαη. ζε € 6,2 εθαη. Ζ αχμεζε ηνπ EBITDA, 

παξά ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ, νθείιεηαη ηφζν ζηελ κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ δαπαλψλ φζν θαη 

ζηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Σα θέξδε πξν θόξσλ ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 1,7 εθαη. έλαληη € 0,5 εθαη. ηελ αληίζηνηρε 

πεξπζηλή ρξήζε, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). 

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

1,1 εθαη., έλαληη δεκηψλ  € -0,3 εθ. θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2011. 

 

MedStem Services Α.Δ. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,9% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2011 θαη αλήιζε ζε € 2,2 εθαη. 

Αληίζεηα, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) παξνπζίαζαλ αχμεζε θαη αλήιζαλ ζε € 0,8 εθαη. έλαληη € 0,4 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2011. Οκνίσο θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ζε € 0,6 

εθαη. έλαληη € 0,2 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. 

 

ΗΑΧ Θεζζαιίαο Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία αλαπηχζζνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά ην 2012, παξνπζίαζε, 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ κεγεζψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ εηζαγσγψλ αζζελψλ θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ ηεο. 
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Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε € 10,4 εθαη., έλαληη € 7,0 εθαη. παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε 48,0%, εκαληηθή βειηίσζε παξνπζίαζαλ θαη ηα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) θαη δηακνξθψζεθαλ ζε € -0,8 εθαη. 

έλαληη € -3,9 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ελψ νη θαζαξέο δεκίεο κεηά από θόξνπο 

αλήιζαλ ζε € -7,4 εθαη., έλαληη € -9,0 εθαη. θαηά ηε ρξήζε 2011  

 

Οη ινηπέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθφκα ηελ παξαγσγηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ζ ζπγγελήο εηαηξεία «Φηινθηήηεο Α.Δ.» ε νπνία απφ ηελ ρξήζε 2011 ελζσκαηψλεηαη ζηηο 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, παξνπζίαζε θαηά ην 

2012 θχθιν εξγαζηψλ € 14,1 εθαη έλαληη € 5,7 εθαη ην 2011 θαη  ζπλνιηθά θέξδε κεηά απφ 

θφξνπο € 2,4 εθαη. έλαληη δεκηψλ € -3,6 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ € 1,0 εθαη. πεξίπνπ ελζσκαηψζεθε 

ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Γαπάλεο Οκίινπ 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ηε ρξήζε 2012 ζε € 4,38 

εθαη., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 11,5% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2011. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά ηε ρξήζε 2012 θαη έθζαζαλ ζε € 8,8 

εθαη. απφ € 6,3 εθαη. θαηά ηε ρξήζε 2011 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θχξηα ζηελ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. 

 

Γάλεηα - Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε € 151,9 εθαη. ζηηο 31/12/2012 έλαληη € 155,6 

εθαη. ζηηο 31/12/2011 ζεκεηψλνληαο κείσζε 2,3%. Σα «Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα» 

ηνπ Οκίινπ ζηηο 31/12/2012 δηακνξθψζεθαλ ζε € 10,6 εθαη. έλαληη € 7,6 εθαη. ζηηο 31/12/2011. 

 

Πξνζσπηθό 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο απαζρνινχλ κηα νκάδα έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ, ηα νπνία ράξε 

ζηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηηο εηαηξείεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Σν ζπλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζηηο 31/12/2012 

ζε 1.689 άηνκα έλαληη 1.750 αηφκσλ ζηηο 31/12/2011, ελψ ε κεηξηθή απαζρνινχζε 792 άηνκα 

θαηά ηελ 31/12/2012 έλαληη 843 άηνκα θαηά ηελ 31/12/2011.  

 

II) εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηε ρξήζε 2012 

1. Με ηελ απφ κεη' αλαβνιή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο ΗΑΧ Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 21/6/2012, απνθαζίζηεθε φπσο ην 

πξνηεηλφκελν πξνο δηαλνκή πξψην θαη πξφζζεην κέξηζκα ηεο ρξήζεο 2011, ζπλνιηθνχ 

χςνπο € 2.976.682,97 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. 

2. Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2012, ε κεηξηθή εηαηξεία ΗΑΧ Α.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

ΗΑΧ GENERAL A.E. θαη ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. ζπλνκνιφγεζαλ κε ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο Δ.Σ.Δ. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. θαη Δ.Σ.Δ. ΚΤΠΡΟΤ LTD, ηε ζχλαςε λέσλ θνηλψλ 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα πθηζηάκελα βξαρππξφζεζκα, 
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κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα ησλ σο άλσ ηξαπεδψλ. Ζ λέα απηή ζπκθσλία 

πξνβιέπεη 10εηή απνπιεξσκή ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, 

ηα νπνία θαηά ηελ 31/12/2012 αλέξρνληαλ ζε € 67,035 εθαη. θαη € 145,395 εθαη. γηα ηελ 

Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα. 

3. Δπίζεο, κε ηελ σο άλσ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εθιέρζεθε λέν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΗΑΧ Α.Δ. ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ ιήγεη ηελ 21/6/2015. Ζ 

ζχλζεζε ηνπ λεφπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη σο εμήο:  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ηαµαηίνπ Γηψξγνο Πξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Μακειεηδήο Υαξάιακπνο Αληηπξφεδξνο A Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Κνληφπνπινο Βαζίιεηνο  Αληηπξφεδξνο B Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Πεηξφπνπινο Παξαζθεπάο ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  

∆νπιγεξάθεο Δµµαλνπήι ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Φνπζηάλνο Αλδξέαο  ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Βιαρνχζεο Αληψληνο Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Γεπηεξέβνο Δκκαλνπήι Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

αξξήο ππξίδσλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

ηάζεο Θενθάλεο  Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Φαθνχηεο Ξελνθψλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

∆εµεηξνπιέαο ππξίδσλ Μέινο Αλεμάξηεην Μέινο 

Ζιηάδεο άββαο Μέινο Αλεμάξηεην Μέινο 

 

4. Ζ κεη’ αλαβνιή εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο HOCO 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ηεο 28/6/2012 απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ απφ ηνπο 

κεηφρνπο κέρξη ην πνζφ ησλ € 6.002.500 κε ηελ έθδνζε κέρξη 12.250.000 λέσλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,49 εθάζηεο θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,49, κε 

ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην πνπ πξφθεηηαη λα 

εθδψζεη ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ - ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ, 

ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ & ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ, ΑΝΑΠΖΡΧΝ & 

ΠΑΥΟΝΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3α 

Κ.Ν.2190/1920 θαη 8 Ν.3156/2003, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ Δπξψ (€ 

10.000.000).  

Σν θεθάιαην, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ηελ 28/11/2012 

επαλαθέξζεθε, ιφγσ κε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο κέρξη ησλ € 6.002.500 κε ηελ 

έθδνζε κέρξη 12.250.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,49 

εθάζηεο θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,49, πνπ απνθαζίζζεθε ζηελ απφ 28/6/2012 απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 5 

ηνπ θ.λ.2190/1920, ζην πξηλ απφ ηελ σο άλσ αχμεζε πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ. 

5. Ζ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ - 

ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ & ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ, ΑΝΑΠΖΡΧΝ & ΠΑΥΟΝΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ Α.Δ. θαηά ηε ζπλεδξίαζή 
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ηεο 30/4/2012 απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο θαηά πνζφ € 7.934.913,35 κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ ησλ ρξήζεσλ 2010 θαη 2011, 

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο θαηά ην 

πνζφ ησλ € 0,91 Δπξψ, ήηνη απφ € 1,46 ζήκεξα, ζα αλέιζεη ζε € 0,55.  

6. Γηα ηε ρξήζε 2011, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ειέγρζεθαλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή-Λνγηζηή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν.2238/1994, ν νπνίνο θαη 

εμέδσζε γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο 

ρσξίο επηθχιαμε. εκεηψλεηαη φηη γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε 2011 πεξαησκέλε πξέπεη λα 

ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ΠΟΛ.1159/2011. 

7. Ο Όκηινο ΗΑΧ πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο Interamerican, EFG Eurolife, Δπξσπατθή Πίζηε θαη Medlife Alico κε ζηφρν λα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο ηδηψηεο πειάηεο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζα απνηειέζνπλ 

κειινληηθά ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. 

8. Δπαλαζρεδηαζκφο ηζηνζειίδαο www.iaso.gr κε λέα εκθάληζε θαη αλαλεσκέλν 

πεξηερφκελν γηα θαιχηεξε εκπεηξία πινήγεζεο. 

 

III) Κπξηόηεξεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα 

ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεο ή 

πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν ή ηηο Δηαηξείεο θαη ηα άηνκα πνπ 

ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζην 

κέιινλ. Κακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο. Όπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία, νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε παξακέλνπλ ζε ρακειά 

επίπεδα θαη δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

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), θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη νη αθφινπζεο: 

- Σν εγθξηζέλ κέξηζκα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «MEDSTEM SERVICES Α.Δ.» 

ζπλνιηθνχ χςνπο € 76.500,00, ήηνη € 7,50 αλά κεηνρή.  

- Υξεκαηηθή δηεπθφιπλζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξνο ηε ζπγαηξηθή ηεο «ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ.» ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ € 1,62 εθαη.. Σν ελ ιφγσ πνζφ επεζηξάθεη 

ζηαδηαθά ζηε κεηξηθή εηαηξεία εληφο ηνπ επηεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2012. 

- Παξνρή ππεξεζηψλ θαη πψιεζε αλαισζίκσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξνο ηε ζπγαηξηθή 

ηεο «ΗΑΧ GENERAL Α.Δ.» ζπλνιηθνχ χςνπο € 218.348,27. 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο πξνο ηελ ζπγγελή εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ SERVICES 

Δ.Π.Δ.» ζπλνιηθνχ χςνπο € 289.960,04. 

- Σν θφζηνο ησλ ακνηβψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηε ρξήζε 2012 γηα ηελ Δηαηξεία 

θαη ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε € 1.040.708,48 θαη € 1.043.073,10 αληίζηνηρα. 

- Οη ζπλαιιαγέο κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηε ρξήζε 2012 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ 

Όκηιν αλήιζαλ ζε € 578.079,49 θαη € 861.018,27 αληίζηνηρα. 

- Ζ κεηξηθή εηαηξεία, εληφο ηνπ 2012, ιφγσ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ησλ δαλείσλ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, έδσζε εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο ππέξ απηψλ χςνπο € 

83.060.000,00 ζε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ πθηζηακέλσλ εγγπήζεσλ. 

http://www.iaso.gr/
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Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. 

 

IV) Πξννπηηθέο - Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην 2013 

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 2012 θαηέγξαςε επηδφζεηο 

νη νπνίεο επηβεβαίσζαλ φηη ήηαλ κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληά, απφ ηηο πην δχζθνιεο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κε ηελ χθεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο λα δηεπξχλεηαη 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 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. 

Αλ θαη θάζε απφπεηξα δηακφξθσζεο πξφβιεςεο ή εθηίκεζεο είλαη παξαθηλδπλεπκέλε, ζεσξνχκε 

φηη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ην 2012 ζα θηλεζεί θαη ην 2013 κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη νη πνιηηηθέο 

εμφδνπ απφ ηελ θξίζε πνπ έρνπλ απνθαζηζζεί ζα αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα 

εθηηκνχκε φηη πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα θαλνχλ ηα πξψηα απηά απνηειέζκαηα. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο εμειίμεηο θαη πξνβαίλεη ζηε 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 Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ είλαη ε νινθιεξσκέλε 

παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

καθξνπξφζεζκε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο επεκεξίαο ησλ κεηφρσλ ηεο 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 κάο επηηξέπνπλ λα πηζηεχνπκε ζηελ επίηεπμε ησλ καθξφπλνσλ 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ καο ζηφρσλ, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη:  

 Ζ ζηαζεξή κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

αλαρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ζπλνκνινγήζεη νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο. 

 Δλίζρπζε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 Πξφβιεςε θαη αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ επελδπηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. 

 Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε 

πεξηζζφηεξσλ ηδησηψλ πειαηψλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ κειινληηθά 

ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο επηζθαιεηψλ. 
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 χλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο κε βειηησκέλνπο γηα ηελ εηαηξεία φξνπο θαη 

πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δαπαλψλ φπνπ ππάξρνπλ πεξηζψξηα, ζε θακία πεξίπησζε, πάλησο, 

εηο βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ηδηαηηέξσο ζηνπο ηνκείο ηεο γεξηαηξηθήο θαη ηεο 

ππνβνεζνχκελεο γνληκνπνίεζεο, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα δηεπξπλζεί ζεκαληηθά ε 

πειαηεηαθή βάζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. ηα πιαίζηα απηά, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ 

μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε πηζηνπνίεζεο ησλ λνζειεπηηθψλ ηεο κνλάδσλ βάζεη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο TEMOS. 

 

V) Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

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, ζην πιαίζην 

ησλ ζπλήζσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νη νπνίεο κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο, ράξε ζην εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, ηνλ άξηην θηηξηαθφ θαη ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ηνπο θαη ηελ ζπλδξνκή 

θνξπθαίσλ ηαηξψλ-ζπλεξγαηψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχληαη 

αληαγσληζηηθνί θαη λα πεξηνξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο. 

Παξφια απηά, φκσο, ν Όκηινο κπνξεί λα επεξεαζζεί 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.  

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.  

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

πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Μία πεξαηηέξσ 

επηδείλσζε ηεο 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. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ 

Οκίινπ επεξεάδνληαη κεξηθψο απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ 

είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. 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 ηε ρξήζε ηνπ 2012, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη 

ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ πεξίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ € 1,52 εθαη. ελψ κηα ηζνπνζνζηηαία 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα αχμαλε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ 

Οκίινπ, γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012, πεξίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ € 1,52 εθαη. Σν ζχλνιν ησλ 

πξνζεζκηαθψλ δαλείσλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ 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 
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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. 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεφγξαθα 

ζεκαληηθήο αμίαο θαη ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ 

ησλ ρξενγξάθσλ. 

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, ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα.  

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο 

θαζψο δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ νπδέλα εμ απηψλ θαη θαλείο ηνπο δελ πξνκεζεχεη 

ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν κε πξντφληα πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αγνξψλ. 

Σέινο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθηίζεηαη θαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

πξνκεζεχνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ε πνιηηηθή απνζεκάησλ. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ ν Όκηινο εθαξκφδεη κηα 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε απηψλ, πνπ πξνζβιέπεη ζηελ απνθπγή δηαθξάηεζεο 

απνζεκάησλ κεγάινπ χςνπο. ε ζρέζε κε ηνλ ηδίξν ηεο εηαηξείαο, ην χςνο ησλ απνζεκάησλ είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ απνζήθε 

ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ν θίλδπλνο ηεο απαμίσζεο ησλ. 

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

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

ρψξα εληφο ηεο επξσδψλεο.  Όια ηα δάλεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ζε επξψ. 

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, 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 31/12/2012 ν Όκηινο 

δηέζεηε € 10,55 εθαη. ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηηο απαξαίηεηεο εγθεθξηκέλεο, αιιά κε 

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

κεζνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.  
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Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηελ 31/12/2012 αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

 

ΗΑΧ Α.Δ. - ΥΡΖΖ 2012 έσο 1 έηνο από 1 έσο 2 έηε από 2 έσο 5 έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.460.438,30 975.034,62 975.034,62 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.490.927,54 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 13.303.500,00 6.703.500,00 20.110.500,00 33.517.500,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

ύλνιν 29.254.865,84 7.678.534,62 21.085.534,62 33.559.605,85 

 

  

   

ΗΑΧ Α.Δ. - ΥΡΖΖ 2011 έσο 1 έηνο από 1 έσο 2 έηε από 2 έσο 5 έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14.563.429,77 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.216.418,71 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 36.000.000,00 5.500.000,00 34.750.000,00 0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

ύλνιν 51.779.848,48 5.500.000,00 34.750.000,00 42.105,85 

 

 

          

ΟΜΗΛΟ - ΥΡΖΖ 2012 έσο 1 έηνο από 1 έσο 2 έηε από 2 έσο 5 έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 52.152.584,94 975.034,62 975.034,62 0,00 

 225.646,84 40.506,94 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 2.669.234,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 18.703.500,00 12.103.500,00 36.310.500,00 84.877.500,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο(*) 0,00 0,00 0,00 66.479,76 

ύλνιν 73.750.965,78 13.119.041,56 37.285.534,62 84.943.979,76 

 

 

   

ΟΜΗΛΟ - ΥΡΖΖ 2011 έσο 1 έηνο από 1 έσο 2 έηε από 2 έσο 5 έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 47.565.811,79 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.317.431,32 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 72.272.799,50 7.927.799,50 53.705.599,00 21.700.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο(*) 0,00 0,00 0,00 71.679,76 

ύλνιν 121.156.042,61 7.927.799,50 53.705.599,00 21.771.679,76 

(*) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ, δελ πεξηκβάλεηαη πνζφ € 6.623.584,86 θαη € 6.581.280,32 ησλ 

ρξήζεσλ 2012 θαη 2011 αληίζηνηρα, ηα νπνία αθνξνχλ πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θχιαμεο 

βιαζηνθπηηάξσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. 

 

Ε) Πηζησηηθόο θίλδπλνο. Ο Όκηινο παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 θπξίσο 

ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.). 
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πλεπψο, πηζαλφο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ηδηαηηέξσο αδπλακία εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Δθηηκνχκε, φκσο, αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ζπλεξγαζία κε 

ηνλ λέν θνξέα Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαζψο θαη κε ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ν θίλδπλνο κε 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ παξακέλεη ρακειφο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο κέρξη 31/12/2011 απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία πνπ 

πιένλ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 

4038/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4132/2013 

θαη ηεο ππ’ αξίζκ. Κ.Τ.Α. 18579/19.2.2013
 
ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξίζκ. Κ.Τ.Α. 

9425/2013, ζα εηζπξαρζνχλ κεηά ηνλ ππνινγηζκφ έθπησζεο 8% επ’ απηψλ εληφο ηνπ Ά 

Δμακήλνπ ηνπ 2013. εκεηψλεηαη φηη ν Όκηινο ζηαζκίδνληαο ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ 

ππνινηπφκελσλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ έθπησζε, δελ έρεη πξνβεί αθφκε ζηελ 

ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο.  

 

Σέινο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο πξνβαίλνπλ ζε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δειαδή ζηε 

δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο απνκείσζεο γηα φζνπο πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζθαιείο αιιά 

θαη βάζεη ηεο ελειηθίσζεο ησλ ππνινίπσλ ηνπο γηα απηνχο πνπ έρνπλ ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα. Ζ 

πξφβιεςε απηή, ην χςνο ηεο νπνίαο ηελ 31/12/2012 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ € 5.880.223,69 θαη 

€ 15.792.435,43 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα, επηβαξχλεη ηζφπνζα ηα 

Απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηά ηνπο. 

Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ  

Ο Όκηινο ΗΑΧ 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 Οκίινπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζχλαςε 

λέσλ ζπκβνιαίσλ αζθάιηζεο θαη θάιπςεο ησλ αθνινχζσλ θηλδχλσλ: 

Α) Πεξηνπζίαο 

Β) Σσλ νρεκάησλ ηνπ Οκίινπ 

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 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 

αζθαιηζκέλεο δεκίαο. Γηα απηφ ην ιφγν ε Γηνίθεζε απνθάζηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 λα κελ 

πξνρσξήζεη ζηελ αλαλέσζε ησλ πθηζηάκελσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αζηηθήο 
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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.  

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, ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. Οη απαηηήζεηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί 

ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 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 ηπρφλ επηζθαιεηψλ θαη ηηο 

ελζσκαηψλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. Όια ηα αλσηέξσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

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

Φνξνινγηθνί έιεγρνη. Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πξνζάξκνζε ηηο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ψζηε ηελ 31/12/2012 λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαζαξή 

ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηελ 31/12/2012, δηαγξάθεθε πνζφ € 0,055 

εθαη. απφ ηηο αλαβαιιφκελεο  θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηε ρξήζε 2007 

ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ δηθαηψκαηνο θνξνινγηθνχ ζπκςεθηζκνχ. 

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ε ζσξεπηηθή πξφβιεςε γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε € 

0,62 εθαη. ελψ ε αληίζηνηρε ζσξεπηηθή πξφβιεςε γηα ηνλ 'Οκηιν αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο € 

0,63 εθαη. 

Απφ ηε ρξήζε 2011 θαη εθεμήο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν 

ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 

Ν. 2238/1994. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θάζε ρξήζε ζεσξείηε νξηζηηθή γηα ζθνπνχο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο» πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηε ρξήζε 2011 

ρνξεγήζεθε Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ελψ 

γηα ηε ρξήζε 2012 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ 

ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζηηο ηακεηαθέο 

ξνέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

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 πξνηεξαηφηεηά ηνπ ηελ 

ζπλερή θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αλαλέσζε θαη απφθηεζε ηνπ πιένλ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ. 

Δμάξηεζε από κεγάινπο πειάηεο. Ο Όκηινο, απφ ηελ 17/1/2012 έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηνλ 

Δζληθν Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.), παξέρνληαο ππεξεζίεο φισλ ησλ 

εηαηξείσλ ηνπ νκίινπ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα, ηπρφλ αιιαγέο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ Ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

(Κ.Δ.Ν.) ή αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

πξνο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ Όκηιν, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
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ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ ηέηνησλ εμειίμεσλ πξνζαξκφδνληαο αληίζηνηρα ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

VI) Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 

31/12/2012. 

 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απφ ηε ρξήζε 2013 θαη 

κεηά, απμήζεθε απφ 20% ζε 26%. Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δελ είρε ηζρχ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη επεξεάζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2012. Καηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, 

ε επίδξαζε απφ ηελ παξαπάλσ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ςεθίζζεθε 

απφ ην Κνηλνβνχιην ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2013, ζα ήηαλ κηα αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαηά € 3,17 εθαη. θαη € 4,37 εθαη. γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ 

Όκηιν αληίζηνηρα. 

 Με ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο HOCO ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ηεο 14/1/2013 απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κέρξη ην πνζφ ησλ € 2.000.000,66 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε 

ηελ έθδνζε 4.081.634 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,49 

εθάζηεο θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,49. Ζ αχμεζε απηή δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί. 

 ηηο 11/2/2013 ε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. απνθάζηζε 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ €10.000.000,45 κε θαηαβνιή 

κεηξεηψλ θαη κε ηελ έθδνζε 18.181.819 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,55 θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,55 ε θάζε κία, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, ήηνη γηα θάζε κία (1) κεηνρή πνπ θαηέρνπλ, ζα εγγξάθνληαη γηα 

2,085 λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε 

ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Ζ αχμεζε απηή δελ έρεη αθφκα 

νινθιεξσζεί. 

 Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ην 

ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ πξν Φ.Π.Α. κέρξη 31/12/2011 απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία πνπ 

πιένλ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζα εμνθιεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ κεηά ηνλ 

ππνινγηζκφ έθπησζεο 8% επ’ απηψλ. εκεηψλεηαη φηη ν Όκηινο ζηαζκίδνληαο ηνλ ηξφπν 

είζπξαμεο ησλ ππνινηπφκελσλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ έθπησζε, δελ 

έρεη πξνβεί αθφκε ζηελ ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ 

απνδνρή ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο.  

 Οη Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ, κε δηαξθή ζηφρν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

πγείαο, πηζηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο Πξφηππν ISO 9001:2008 γηα ηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ ν Όκηινο ΗΑΧ αλέπηπμε θαη εθαξκφδεη ζηηο 

Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ (ΗΑΧ θαη ΗΑΧ Παίδσλ, ΗΑΧ General, ΗΑΧ Θεζζαιίαο θαη 

«Φηινθηήηεο»). Δηδηθά ην ΗΑΧ Θεζζαιίαο πηζηνπνηήζεθε θαη θαηά HACCP πνπ αθνξά 

ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. Σα Πηζηνπνηεηηθά απνλεκήζεθαλ θαηφπηλ 

επηζεψξεζεο απφ ηνλ έγθξηην θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο TUV 

Hellas (ζπγαηξηθή ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο TUV Nord ηεο Γεξκαλίαο). Καηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο πηζηνπνίεζεο, επηζεσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θάζε Κιηληθήο ηνπ Οκίινπ, επηβεβαηψλνληαο γηα κία αθφκα θνξά ην πςειφ επίπεδν 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια, κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ γεγνλφηα πνπ λα αθνξνχλ είηε ηνλ 

Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

VII) Πιεξνθνξίεο ηεο παξ.7 θαη Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3556/2007. 

1. Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε είθνζη ηξία εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο νγδφληα 

νθηψ ρηιηάδεο δηαθφζηα είθνζη ηξία Δπξψ θαη ηξηάληα δχν ιεπηά (23.388.223,32) δηαηξνχκελν ζε 

πελήληα ηξία εθαηνκκχξηα εθαηφλ πελήληα πέληε ρηιηάδεο πελήληα ηξεηο (53.155.053) θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ Δπξψ (0,44) εθάζηεο.  

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο θνηλέο, νλνκαζηηθέο, άπιεο θαη εηζεγκέλεο πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ (Καηεγνξία Μεζαίαο - Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο) ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

Ζ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηεο θαη ησλ λφκηκσλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο. 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ 

θαη κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο αλάινγα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή παξαθνινπζνχλ απηή ζε 

νπνηνδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ. Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε, ζηε 

δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη ζηε δηαλνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε 

δηάιπζήο ηεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαη ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Οη κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέζσ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην Νφκν. 

 

2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα άπιεο 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Ν.3556/2007. 

Με εκεξνκελία 31.12.2012 ε EUROMEDICA A.E. θαηέρεη πνζνζηφ 10,00% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Καλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

4. Κάηνρνη κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ. 

Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.  

Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.  
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6. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ 

ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  

 

7. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ηξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνύ.  

Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

λ.2190/20.  

Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ έληεθα (11) έσο δεθαηξείο 

(13) ζπκβνχινπο, πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία 

παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε 

ακέζσο επφκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

Ζ Δηαηξεία έρεη θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ λ.2190/20 

θαη έρεη πξνβιέςεη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ηε δπλαηφηεηα πξφηαζεο πξνο εθινγή ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ππνςεθίσλ βάζεη θαηαιφγσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ππνςήθηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πξνηείλνληαη πξνο εθινγή ζηε Γεληθή πλέιεπζε βάζεη θαηαιφγσλ. Απφ ηνπο 

πξνηαζέληεο θαηαιφγνπο εθιέγνληαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ αλαινγία ησλ 

ςήθσλ πνπ ιακβάλεη θάζε θαηάινγνο.  

Ζ Δηαηξεία έρεη θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.2190/20 θαη έρεη πξνβιέςεη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ηε δπλαηφηεηα εθινγήο κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ 

κειψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ απνκελφλησλ κειψλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ 

αλσηέξσ γεγνλφησλ.  

Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πξνβιέπεηαη φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία 

(3), κπνξνχλ λα εθιέμνπλ κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή 

απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ αλσηέξσ εθινγή ηζρχεη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη, ε δε απφθαζε ηεο εθινγήο απηήο 

ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο θαλφλεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, απηνί δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην λ.2190/20. 
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8. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε 

λέσλ  κεηνρώλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920. 

(α) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 εδ. β’ θαη γ’ ηνπ λ. 2190/20 θαη ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  πνπ ππφθεηηαη ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ λ. 2190/20,  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα 

απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε 

απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε, κε απφθαζή ηεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 

7β ηνπ λ. 2190/20, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε 

αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο.  

(β) Δάλ φκσο ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην 1/4 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία 

θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ λ. 2190/20 φπσο ηζρχνπλ.  

(γ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ λ. 2190/20, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 

θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2190/20, κπνξεί λα ζεζπηζηεί πξφγξακκα δηάζεζεο 

κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42
ε
 ηνπ 

λ.2190/20 κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) απφθηεζεο κεηνρψλ, θαηά ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ λ.2190/20. Χο δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη πξφζσπα 

πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή βάζε. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο νξίδεη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ – ν νπνίνο 

βάζεη ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ – εάλ νη δηθαηνχρνη 

αζθήζνπλ ην ρνξεγεζέλ ζε απηνχο δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο 

ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηε κέζνδν 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο απφθηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.2190/20, ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθή φξν. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ν θαζνξηζκφο 

ησλ δηθαηνχρσλ ή ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο φξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, 

ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δε ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο απφθηεζεο κεηνρψλ θαη αλά εκεξνινγηαθφ 

ηξίκελν θαη΄ αλψηαην φξην, παξαδίδεη ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ή εθδίδεη θαη παξαδίδεη 

ηηο κεηνρέο ζηνπο αλσηέξσ δηθαηνχρνπο, απμάλνληαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη 

πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αχμεζεο ιακβάλεηαη αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, 

θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 11 ηνπ λ.2190/20. Οη απμήζεηο απηέο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη δελ εθαξκφδνληαη γηα απηέο νη 

παξάγξαθνη 7 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2190/20. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη θαηά 

ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο έιαβαλ ρψξα απμήζεηο θεθαιαίνπ, 

θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα, λα πξνζαξκφδεη, κε απφθαζε ηνπ, ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί 
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ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα πξνβιέπεηαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηηο 

παξαπάλσ απμήζεηο, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ λ.2190/20. 

(δ) χκθσλα κε ην άξζξνπ 16 ηνπ λ.2190/20, φπσο πιένλ έρεη δηακνξθσζεί κεηά απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 3604/2007, ε Δηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην 

νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν 

φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο, 

φπσο αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 2190/20.  

 

9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο. 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε  ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ειέγρνπ θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

10. πκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο. 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ή απφιπζεο, ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο 

εμαηηίαο δεκφζηαο πξνζθνξάο.  

 

 

VIII) ΓΖΛΧΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 43
α
 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

 

Γεληθά 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3873/2010, ν νπνίνο ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ 

Οδεγία 2006/46/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξί εηεζίσλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ 

εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, θάζε εηαηξεία, νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηεο νπνίαο έρνπλ 

εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά, νθείιεη απφ ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 

2010 λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζήο ηεο θαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα αλαθέξεη ηνλ θψδηθα θαη ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ή πνπ έρεη απνθαζίδεη απηνβνχισο λα εθαξκφδεη. 

 

Με ηνλ φξν «εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία δηνηθείηαη 

θαη ειέγρεηαη. Αξζξψλεηαη σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο Αξρέο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ (ΟΟΑ), αλάκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην (Γ..), ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. πληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ. Θεζπίδεη πξφηππα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

δηαθπβέξλεζεο, πξνάγεη ηελ απμεκέλε δηαθάλεηα ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο 

θαη απνηππψλεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε εηαηξεία, σο εξγαιείν 

επίηεπμεο θαιψλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο.  

 

1. Αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ παξνχζα δήισζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 

φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3873/2010. Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θαη 

αθνινπζεί Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο είλαη αλεξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
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Δηαηξείαο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.iaso.gr θαη είλαη δηαζέζηκνο ζηα θεληξηθά γξαθεία 

ηεο Δηαηξείαο, ζην Μαξνχζη, Λεσθ. Κεθηζίαο αξ. 37 – 39. 

 

2. Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεζπίζεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πέξαλ απηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδεη. 

 

3. Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο 

Κηλδύλσλ ζε ρέζε κε ηε Γηαδηθαζία ύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ 

πεξηθξνχξεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. Χο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη 

ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ην Γ.., ηε Γηνίθεζε θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

 

Δηεύζπλζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπζηήζεη Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη αμηνινγεί 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

είλαη αλεμάξηεηε, δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξείαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Γ.. 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε αμηνιφγεζε θαη ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο ε εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο νξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γελ 

κπνξεί λα νξηζζεί σο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο ην νπνίν έρεη θαη άιιεο εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελείο ησλ 

παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο. Ζ Δηαηξεία γηα θάζε 

κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε 

νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

Δηαηξείαο θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε θάζε έγγξαθν θαη ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Διεγθηή θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπ. Ζ Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ππνβάιεη πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. ην επξχηεξν πιαίζην ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ εληάζζεηαη θαη ε θαηάιιειε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο, ηεο 

http://www.iaso.gr/
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νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε 

θαη δηαξθή ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζχληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Δηαρείξηζε Κηλδύλσλ. 

Ο Όκηινο ΗΑΧ εθαξκφδεη κεζνδνινγίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε ζηάζκηζε, ηελ αμηνιφγεζε 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.  

Γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ρψξα θαη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

ζηαζκηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, αθνχ ζπδεηεζνχλ ζε επίπεδν Γηνίθεζεο, ν Όκηινο πξνρσξά ζε 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο απηψλ, νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά εηεζίσο. Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Δηαηξεηψλ πνπ ηζρχνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Όκηιν απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απξφβιεπησλ θηλδχλσλ ζηαζκίδνληαο 

ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ ηεο. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο – Budget 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη κία νινθιεξσκέλε πξαθηηθή γηα ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο, ζε επίπεδν αλαιπηηθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγψλ δαπαλψλ, βάζεη 

εμεηδηθεπκέλεο κεζνδνινγίαο ε νπνία πινπνηείηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφθεηηαη ζε κεληαία επηζθφπεζε, βάζεη ηφζν ησλ 

πξαγκαηηθψλ φζν θαη ησλ ηζηνξηθψλ κεγεζψλ, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε ιήςε ησλ εηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Καηαζηξνθή θαη δηάζεζε πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη πηνζεηήζεη αλαιπηηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηάζεζε θαη θαηαζηξνθή 

ησλ άρξεζησλ θαη απαμησκέλσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Μεηά απφ εηζήγεζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαθνινχζεζεο, 

εγθξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηαζηξνθήο ηνπο. 

Δηαζθάιηζε απαηηήζεσλ - ππνρξεώζεσλ  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαηαη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ην 

νπνίν δηέπεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν, ζε κεληαία 

βάζε, ηεο ζπκθσλίαο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ (κεηξεηά, ηξαπεδηθνί 

ινγαξηαζκνί, επηηαγέο, γξακκάηηα θιπ.)   

Γηα ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ θαη δαπαλψλ ηεο Eηαηξείαο απαηηείηαη, πξηλ ηε ινγηζηηθνπνίεζε θαη 

εμφθιεζή ηνπο, ε έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο. 

 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. ην πιαίζην απηφ ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ εθαξκφδνπλ 

εληαίεο ινγηζηηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.. 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ 

παξαθνινπζνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη βάζεη ησλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Γ.Π.Υ.Α. 
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θαζψο θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο, ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ.  

Σν θιείζηκν ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ πξνζεζκίεο νινθιήξσζεο θαη ππνβνιήο, 

αξκνδηφηεηεο θαη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο.  

 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Ζ Δηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο  πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ππνζηεξίδνπλ ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδεη θαζψο 

θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο. Μεξηθέο απφ ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο θαη απφ ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα ηερληθνχ ραξαθηήξα, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε Δηαηξεία, είλαη νη εμήο: 

 ρέδην Απνθαηάζηαζεο Καηαζηξνθψλ Μεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ (Disaster Recovery 

Plan) 

 Γεπηεξεχνλ Μεραλνγξαθηθφ Κέληξν (Disaster Recovery Site) 

 Γηαβάζκηζε Πιεξνθνξηψλ 

 Αζθάιεηα Μεηάδνζεο Πιεξνθνξηψλ 

 Αζθάιεηα Υξήζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

 Όξνη ρξήζεο ηνπ Internet 

 Γηαρείξηζε Πξφζβαζεο Δθαξκνγψλ 

 Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Γηαρείξηζε Αιιαγψλ (Change Management) 

 Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθψλ Αζθάιεηαο 

 Πξνζηαζία απφ Ηνχο θαη Κηλεηφ Κψδηθα 

 Γηαδηθαζίεο Γεκηνπξγίαο θαη Σήξεζεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο (Backup) 

 Σνίρνο Αζθαιείαο (FireWall) 

 

Σν ζχλνιν ησλ ζρεηηδνκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ, εληάζζνληαη ζε έλα δνκεκέλν 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, κε ηνπο εμήο βαζηθνχο άμνλεο: 

 Οξγάλσζε Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ 

 Γηαρείξηζε Αγαζψλ (Πιεξνθνξηαθψλ θαη Φπζηθψλ) 

 Γηαρείξηζε Δπηθνηλσληψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ 

 Αζθάιεηα ζηηο Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο θαη πληήξεζεο πζηεκάησλ 

 Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθήο πλέρεηαο 

 

Ζ πινπνίεζε εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλερή δέζκεπζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  

 

4. Αλαθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά ην άξζξν 10 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνζθνξάο εμαγνξάο. 

Ζ Δηαηξεία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΚ, σζηφζν ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 10 παξ. 1, ζηνηρεία γ), δ), ζη), ε) θαη ζ) 

απηήο, παξαηίζεληαη ζηελ Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ 

Ν. 3556/2007. 
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5. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηόρσλ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζήο ηνπο. 

 

Γεληθά – Αξκνδηόηεηεο.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, θαη έρεη δηθαίσκα λα 

απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. πγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαη νη απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο, 

αθφκα θαη απηνχο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α) πγρψλεπζε, κε εμαίξεζε ηελ 

απνξξφθεζε κηαο θαηά 100% ζπγαηξηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, σο ηζρχεη, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο 

εηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο, β) ηελ έθδνζε 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο θαηά ην άξζξν 3α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηελ 

έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, γ) Σξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζήο ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 5, ην άξζξν 13 παξ.13, ην άξζξν 13α παξ.2 θαη ην άξζξν 17β 

παξ.4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη, δ) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ παξ.1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ησλ απμήζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, ε) Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε 

εμαίξεζε ηελ εθινγή κειψλ απφ ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζη) Δθινγή 

ειεγθηψλ, δ) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ, ε) Γηάζεζε ησλ θαζαξψλ εηεζίσλ θεξδψλ, κε εμαίξεζε ηε 

δηαλνκή θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζ) Έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ, η) απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο 

ηζρχεη. 

 

Πξόζθιεζε θαη πξνεηνηκαζία Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Σν Γ.. πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

Δίθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε δεκνζηεχεηαη πξφζθιεζε  ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλεδξίαζε, ηε 

ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε 

ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα 
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αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο θαη 

εμ’ απνζηάζεσο. 

 ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, αλαθέξνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί 

θάζε δηθαίσκα, ζηηο αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ 

αλσηέξσ άξζξνπ, πνπ πξναλαθέξνληαη ή ελαιιαθηηθά, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα αζθεζνχλ, ππφ ηνλ φξν φηη 

ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο 

άζθεζήο ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκεο κε ξεηή παξαπνκπή ηεο πξφζθιεζεο ζηε δηεχζπλζε 

ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξείαο,  

 ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηδίσο ηα 

έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Δηαηξεία, θαζψο θαη ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, θαηά ην άξζξν 28α παξάγξαθνο 3 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, γηα λα δέρεηαη ε Δηαηξεία ειεθηξνληθέο θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη 

αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ, 

 ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε αιιεινγξαθία ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν.2190/1920, 

 ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28α παξάγξαθνο 4 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη θαηά ηελ 

εκεξνκελία εθείλε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, 

 ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 

απνθάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη απηά, 

 ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. 

 

Ζ Δηαηξεία δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζηα έληππα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920 πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε 

αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία θαη ζα 

δηαηίζεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. Δθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα θαη 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηείηαη επηπιένλ 

κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε ζε απηήλ, κε κέζα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζεσξνχληαη επιφγσο αμηφπηζηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ, φπσο ηδίσο κε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη 

παλεπξσπατθή εκβέιεηα. 

Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κέρξη θαη 

ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ νη 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ε πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο,  
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 ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε, 

 ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή, εθφζνλ θακία 

απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα θάζε 

ζέκα ηεο ελ ιφγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη 

κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δηαηξεία. 

 ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ 

αληηπξνζψπνπ θαη, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη, γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ 

κε αιιεινγξαθία, εθηφο αλ ηα ελ ιφγσ έληππα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζε θάζε κέηνρν, 

θαη 

 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ηεζεί σο ζέκα ζηε Γεληθή πλέιεπζε ε εθινγή λέσλ κειψλ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν πξνηεηλφκελνο θαηάινγνο ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηα 

βηνγξαθηθά ηνπο. 

Αλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 

ε Δηαηξεία επηζεκαίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ ηα ζρεηηθά έληππα ζε έγραξηε κνξθή θαη ηα απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο θαη ρσξίο 

ρξέσζε ζε θάζε κέηνρν πνπ ην δεηεί. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνηρνθνιιάεη είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνλ πίλαθα κε ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη νη 

Πξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γ.. θαζψο θαη ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν ηαθηηθφο 

ειεγθηήο, εθφζνλ ππάξρνπλ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη.  

 

πλεδξηάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά φπνηνο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.  

Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε 

εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ ή δχν 

γξακκαηείο πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ.  

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  

ηε Γ.. ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο 

ηεο Δηαηξείαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο 

Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

(εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα 

πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

ηελ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε νη κέηνρνη κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ππφ ηηο ίδηεο αλσηέξσ 

ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
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(εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε 

ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία 

ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο είλαη ηα 

εμήο: 

1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ 

ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο 

ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο 

πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα 

πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε 

αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε 

εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, καδί κε ηελ 

αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθν 3 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. 

2α. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 ηνπ Κ.Ν.2190/2910, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ 

αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

2β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα 

απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 2
α
 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ Κ.Ν.2190/1920, αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην 

λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε. 

3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κηα κφλν θνξά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, Σαθηηθή ή Έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, 

νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε 
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νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο 

αλαβνιήο.  

Ζ κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη 

ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηήλ κπνξνχλ 

λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξάγξαθνο 2, 28 

θαη 28
α
 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. 

4. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε 

ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην 

πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 

Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη Σαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε 

θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε 

παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο.  

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο 

κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. 

5. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο 

πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο 

κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, εθφζνλ ηα 

αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν 

επαξθή. 

6. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο 

παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, κε 

απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ Δηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε.  

7. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί κε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. 

8. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή 

ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην θνξέα ζηνλ νπνίν 

ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο 

ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο. 
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6. ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

θνπφο ηνπ Γ.. είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο 

ηεο Δηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία είλαη θαη’ εμνρήλ αξκφδηα ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη θαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε 

δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο, εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε ειιεληθή λνκνζεζία, θαη λα εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία 

δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο.  

 

Σύλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ δεθαηξείο (13) 

ζπκβνχινπο. Απφ ηα δεθαηξία (13) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έμη (6) κέιε έρνπλ 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη  επηά (7) είλαη κε εθηειεζηηθά. Απφ ηα επηά (7) κε εθηειεζηηθά 

κέιε ηα δχν (2) είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά.  

Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ  ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κέγηζηε ζεηεία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη επί ηεο παξνχζεο έρεη δηάξθεηα ηξηψλ (3) 

ρξφλσλ, ε νπνία παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη 

λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Σα ππνςήθηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πξνηείλνληαη πξνο εθινγή ζηε Γεληθή πλέιεπζε βάζεη θαηαιφγσλ. Απφ ηνπο 

πξνηαζέληεο θαηαιφγνπο εθιέγνληαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ αλαινγία ησλ 

ςήθσλ πνπ ιακβάλεη θάζε θαηάινγνο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα 

επαλεθιεγνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ. 

ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ απνκελφλησλ 

κειψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ 

επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), κπνξνχλ λα εθιέμνπλ κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ 

παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ 

αλσηέξσ εθινγή ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη, ε δε 

απφθαζε ηεο εθινγήο απηήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη 

αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Μεηά ηελ εθινγή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπγθαινχκελν απφ ηνλ χκβνπιν πνπ έιαβε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ 

ή δχν Αληηπξνέδξνπο. ηε ζπλέρεηα νξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο 

πκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
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πλεδξηάζεηο θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο. Δμαηξεηηθψο, επηηξέπεηαη λα 

ζπλεδξηάδεη θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή, 

εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ 

αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξφζθιεζε 

πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη 

ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  

Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε 

αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 

ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο επηά 

(7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα 

αλαθέξνληαη, κε ζαθήλεηα, θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ 

δελ ζπγθιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο 

ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ 

ζηε ζπλεδξίαζε.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ 

παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ 

απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. Ζ αληηπξνζψπεπζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε κε κέινο ηνπ, ελψ θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη έγθπξα κφλν έλαλ ζχκβνπιν. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ ηνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε 

ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.  

Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ 

βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Σα πξαθηηθά ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα παξηζηάκελα (απηνπξνζψπσο ή δηα 

αληηπξνζψπνπ) ζηε ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξηάζεσο ζηελ 

νπνία έιαβε κέξνο, δχλαηαη φκσο λα δεηήζεη ηελ αλαγξαθή ζηα πξαθηηθά ηεο γλψκεο ηνπ, εάλ 

δηαθσλεί κε θάπνηα απφ ηηο ιακβαλφκελεο απνθάζεηο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσο απηνχ 

γίλεηαη κλεία ζε απηά πεξί ηεο αξλήζεσο. 

Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή έλαλ Αληηπξφεδξν 

ηνπ Γ.. ή έλα Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. 

 

Αλαιπηηθά ηα κέιε ηνπ Γ.. είλαη ηα αθφινπζα : 
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ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ηαµαηίνπ Γηψξγνο Πξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Μακειεηδήο Υαξάιακπνο Αληηπξφεδξνο A Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Κνληφπνπινο Βαζίιεηνο  Αληηπξφεδξνο B Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Γνπιγεξάθεο Δκκαλνπήι  ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Πεηξφπνπινο Παξαζθεπάο  ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Φνπζηάλνο Αλδξέαο  ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  

Βιαρνχζεο Αληψληνο Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Γεπηεξέβνο Δκκαλνπήι Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

αξξήο ππξίδσλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

ηάζεο Θενθάλεο  Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Φαθνχηεο Ξελνθψλ Μέινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

∆εµεηξνπιέαο ππξίδσλ Μέινο Αλεμάξηεην Μέινο 

Ζιηάδεο άββαο Μέινο Αλεμάξηεην Μέινο 

Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δύν (2) ζηνλ αξηζκό 

θαη ζπγθεθξηκέλα ν θ. Γεκεηξνπιέαο ππξίδσλ θαη ν θ. Ζιηάδεο άββαο, νη νπνίνη 

δηαηεξνύλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηείηαη κε ζθνπφ ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο επνπηηθήο ηνπ επζχλεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηεο κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

θαη ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο επί ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Γ.. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην 

νπνίν πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη έρεη εκπεηξία/γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη 

ειεγθηηθήο. 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα αθφινπζα: 

1) Γεκεηξνπιέαο ππξίδσλ - Πξφεδξνο, 

2) Ζιηάδεο άββαο - Μέινο, θαη  

3) ηάζεο Θενθάλεο - Μέινο 

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο θξίλεηαη αλαγθαίν, ηνπιάρηζηνλ φκσο ηέζζεξηο 

θνξέο ην ρξφλν κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο 

Δηαηξείαο ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην 

ρξφλν.  
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Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη, ελδεηθηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν.3693/2008, ηηο 

παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  

 Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

 Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ 

αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη εηζεγείηαη ηελ 

έγθξηζε ή κε απηψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.  

 πζηήλεη ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα 

ππνβάιεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηαθηηθνχ ειεγθηή ζηε Γεληθή πλέιεπζε.  

 Γηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή, ηδίσο κέζσ 

εμέηαζεο ηεο ζπκκφξθσζεο  - ζε πεξίπησζε ειεγθηηθήο εηαηξείαο - σο πξνο ηελ ελαιιαγή 

ησλ ειεγθηψλ, ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ 

παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ (π.ρ. ζπκβνπιεπηηθψλ) απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή. 

 

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

Οκίινπ ζηε ρξήζε 1/1/2012 – 31/12/2012 ζπγθξηλφκελε κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηνπ 2011. αο παξαζέζακε, επίζεο, ηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. 

 

Μαξνύζη, 28/03/2013 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

 

Γ. ηακαηίνπ 
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Γ. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ - 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

«ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

– ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη 

απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΗΑΧ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

απηήο θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 

β)  Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αγία Παξαζθεπή, 29 Μαξηίνπ 2013 

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Π. Πεηξφγηαλλεο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11991 

 

 

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 31/12/2012 

 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

    Ο ΟΜΗΛΟ  Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σεκείσζε 31/12/2012  31/12/2011  31/12/2012  31/12/2011 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                

Δλζψκαηα πάγηα 6 241.157.502,75  293.251.090,74  114.641.836,82  142.545.230,80 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 1.389.667,04  1.704.573,57  1.087.104,39  1.310.002,66 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο       8.2 0,00  0,00  121.124.873,46  132.297.303,87 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 8.3 0,00  1.891.601,55  0,00  0,00 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 29 4.500.000,00  4.500.000,00  450.000,00  450.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 24 822.109,25  870.203,23  99.192,16  101.164,16 

   247.869.279,04  302.217.469,09  237.403.006,83  276.703.701,49 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         

Απνζέκαηα 12 3.025.330,84  3.816.024,73  1.131.377,20  1.526.301,25 

Πειάηεο  11 63.207.073,22  38.652.519,83  22.385.445,28  8.658.368,40 

Λνηπέο απαηηήζεηο 11 10.182.558,38  22.981.815,97  3.746.852,50  7.397.482,19 

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 

238.353,62  166.473,00  238.353,62  166.473,00 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13 10.549.278,22  7.581.804,72  4.364.505,90  4.054.607,84 

   91.392.521,92  77.388.565,89  36.056.462,14  25.993.160,32 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  339.261.800,96  379.606.034,98  273.459.468,97  302.696.861,81 

          

   Ο ΟΜΗΛΟ  Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ  31/12/2012  31/12/2011  31/12/2012  31/12/2011 

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 41.132.113,38  79.527.809,30  32.702.243,56  51.053.101,50 

Λνηπά απνζεκαηηθά 28 15.181.267,81  12.204.584,84  14.590.321,32  11.613.638,35 

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ  -25.456.680,78  -28.525.771,38  54.445.525,92  61.165.853,85 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηόρσλ κεηξηθήο  96.742.383,56  129.092.305,91  167.623.773,95  189.718.276,85 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 8.2 6.632.390,28  8.734.393,05  0,00  0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   103.374.773,84  137.826.698,96  167.623.773,95  189.718.276,85 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Γάλεηα 14 133.291.500,00  83.333.398,00  60.331.500,00  40.250.000,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 19 14.561.689,35  23.557.752,75  10.556.236,33  16.084.326,88 
Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 
30 

40.506,94  0,00  0,00  0,00 

Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ έμνδνπ 
απφ ηελ ππεξεζία             

16 
1.996.715,00  2.747.012,00  1.143.419,00  1.701.095,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 25 6.690.064,62  6.652.960,08  42.105,85  42.105,85 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο 26 3.605.516,18  4.332.170,08  2.557.498,75  3.121.208,75 

   160.185.992,09  120.623.292,91  74.630.759,93  61.198.736,48 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15 54.102.654,19  47.565.811,79  16.410.507,55  14.563.429,77 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 
30 

225.646,84  0,00  0,00  0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 19 2.669.234,00  1.317.431,32  1.490.927,54  1.216.418,71 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 14 18.703.500,00  72.272.800,00  13.303.500,00  36.000.000,00 

   75.701.035,03  121.156.043,11  31.204.935,09  51.779.848,48 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  235.887.027,12  241.779.336,02  105.835.695,02  112.978.584,96 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ  339.261.800,96  379.606.034,98  273.459.468,97  302.696.861,81 
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ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1/2012 – 31/12/2012 

    Ο ΟΜΗΛΟ   Ο ΟΜΗΛΟ 

  Σεκείσζε 

1/1 - 

31/12/2012  

1/1 - 

31/12/2011  

1/10 - 

31/12/2012  

1/10 - 

31/12/2011 

Κχθινο εξγαζηψλ  5 124.143.128,63  124.367.193,43  32.516.575,16  30.125.273,00 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  103.120.688,40  109.882.629,90  24.201.509,91  27.174.961,27 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)  21.022.440,23  14.484.563,53  8.315.065,25  2.950.311,73 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 17 4.615.584,22  5.608.862,67  2.612.792,56  2.426.353,73 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -4.375.614,97  -4.942.565,73  -1.149.037,79  -298.315,63 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  -6.047.479,94  -5.766.551,66  -2.833.379,92  -2.052.479,68 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 27 -2.111.739,29  -1.050.872,38  -493.787,19  -124.728,07 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη 

απνζβέζεσλ  24.608.503,37  20.130.265,69  9.306.503,66  5.824.682,54 

Απνζβέζεηο 6,7 -11.505.313,12  -11.796.829,26  -2.854.850,75  -2.923.540,46 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ   13.103.190,25  8.333.436,43  6.451.652,91  2.901.142,08 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 18 518.673,85  281.820,46  160.940,05  153.718,40 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 18 -8.825.579,81  -6.277.963,99  -1.772.947,94  -1.824.833,02 

Εεκηέο απφ Αλαπξνζαξκνγή Δχινγεο αμίαο 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ 28 -266.790,02  0,00  -266.790,02  0,00 

Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ  0,00  0,00  0,00  0,00 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 8.3 1.020.355,38  -1.108.726,10  -88.370,72  -289.710,11 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  5.549.849,65  1.228.566,80  4.484.484,28  940.317,35 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 19 -2.962.979,01  -3.773.454,97  -1.357.408,37  -2.619.729,07 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)  2.586.870,64  -2.544.888,17  3.127.075,91  -1.679.411,72 

Καηαλέκνληαη ζε:          

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 20 4.275.883,40  -227.636,23  3.578.107,32  -903.436,68 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -1.689.012,76  -2.317.251,94  -451.031,41  -775.975,04 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα         

Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ 6,28 -45.720.633,63  0,00  -45.720.633,63  0,00 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 19,28 8.681.837,87  0,00  8.681.837,87  0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)  -37.038.795,76  0,00  -37.038.795,76  0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο (Α)+(Β)  -34.451.925,12  -2.544.888,17  -33.911.719,85  -1.679.411,72 

Καηαλέκνληαη ζε:         

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  -32.349.944,85  -227.636,23  -32.349.944,85  -903.436,68 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -2.101.980,27  -2.317.251,94  -2.101.980,27  -775.975,04 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 

- βαζηθά ζε € 20 0,0804  -0,0043  0,0673  -0,0170 

 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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    Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  Σεκείσζε 

1/1 - 

31/12/2012  

1/1 - 

31/12/2011  

1/10 - 

31/12/2012  

1/10 - 

31/12/2011 

Κχθινο εξγαζηψλ  5 67.519.227,27  68.825.512,00  18.026.389,89  16.515.456,58 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  52.228.205,29  55.428.597,05  12.770.571,15  13.925.962,92 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)  15.291.021,98  13.396.914,95  5.255.818,74  2.589.493,66 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 17 3.482.744,95  5.315.646,94  1.643.900,75  2.348.150,09 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -2.896.677,07  -3.087.452,47  -665.810,76  -201.902,85 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  -2.626.430,49  -2.554.772,37  -1.325.592,44  -1.296.054,64 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 27 -365.024,90  -147.035,54  -68.226,88  -69.689,76 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη 

απνζβέζεσλ  18.420.423,34  18.669.361,13  6.206.486,12  4.795.567,88 

Απνζβέζεηο 6,7 -5.534.788,87  -5.746.059,62  -1.366.396,71  -1.425.571,38 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ   12.885.634,47  12.923.301,51  4.840.089,41  3.369.996,50 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 18 293.517,79  194.874,51  77.007,67  56.874,93 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 18 -5.108.411,01  -2.372.571,61  -795.281,49  -746.812,13 

Εεκηέο απφ Αλαπξνζαξκνγή Δχινγεο αμίαο 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ  0,00  0,00  0,00  0,00 

Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ 8.2 -11.172.430,41  0,00  -11.172.430,41  0,00 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο  0,00  0,00  0,00  0,00 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  -3.101.689,16  10.745.604,41  -7.050.614,82  2.680.059,30 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 19 -641.955,80  -2.341.755,31  262.508,12  -444.448,30 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)  -3.743.644,96  8.403.849,10  -6.788.106,70  2.235.611,00 

Καηαλέκνληαη ζε:           

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 20 -3.743.644,96  8.403.849,10  -6.788.106,70  2.235.611,00 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -  -  -  - 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα          

Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ 6,28 -22.938.572,42  0,00  -22.938.572,42  0,00 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 19,28 4.587.714,48  0,00  4.587.714,48  0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)  -18.350.857,94  0,00  -18.350.857,94  0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο (Α)+(Β)  -22.094.502,90  8.403.849,10  -25.138.964,64  2.235.611,00 

Καηαλέκνληαη ζε:          

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  -22.094.502,90  8.403.849,10  -25.138.964,64  2.235.611,00 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -  -  -  - 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 

- βαζηθά ζε € 20 -0,0704  0,1581  -0,1277  0,0421 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 

 1/1/2012 – 31/12/2012 

  Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Κέξδε Υξήζεο 5.549.849,65  1.228.566,80  -3.101.689,16  10.745.604,41 

Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε 22.299.972,94  15.649.671,79  21.789.067,41  4.465.394,84 

  27.849.822,59  16.878.238,59  18.687.378,25  15.210.999,25 

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο        

Μείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ 790.693,89  491.695,65  394.924,05  263.142,70 

Μείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ -14.338.918,17  8.288.221,44  -11.041.983,72  4.508.180,06 

(Αχμεζε)/Mείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ 3.704,00  -106.446,97  1.972,00  -74.910,00 

Αχμεζε/(Μείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 3.623.109,25  -9.447.814,47  656.313,98  -7.777.214,20 

Δθξνή πξνβιέςεσλ -701.306,80  -419.497,28  -106.651,63  -85.466,48 

  -10.622.717,83  -1.193.841,63  -10.095.425,32  -3.166.267,92 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο  17.227.104,76  15.684.396,96  8.591.952,93  12.044.731,33 

         

Λεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο        

Καηαβιεζέληεο ηφθνη -8.361.973,18  -3.835.523,34  -4.773.627,82  -1.352.328,54 

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο -696.981,22  -3.690.852,19  -459.813,98  -3.416.895,04 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο   

δξαζηεξηόηεηεο (Α) 8.168.150,36  8.158.021,43 
 

3.358.511,13  7.275.507,75 

         

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ -1.710.897,42  -4.783.137,20  -552.605,08  -3.458.390,84 

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -94.797,25  -572.910,40  -88.574,25  -572.709,65 

Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 26.904,04  377.818,97  26.500,00  354.551,00 

Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ        

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

Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε        

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0,00  2.906.627,65  0,00  -6.684.072,61 

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  0,00  0,00  100,00 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 299.187,01  298.079,73  199.235,08  182.634,36 

Δηζπξάμεηο απφ απνπιεξσκέο δαλείσλ κεξψλ 0,00  -4.500.000,00  0,00  -450.000,00 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 29.138,17  378.695,29  1.998,37  243.666,92 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο   

δξαζηεξηόηεηεο (Β) -1.450.465,45  -5.894.825,96  -413.445,88  -10.384.220,82 

         

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Αχμεζε/Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ 0,00  -2.264.981,25  0,00  0,00 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  -81.661,78  0,00  0,00 

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

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -20.167,19  -156.458,38  -20.167,19  -45.798,38 

Γάλεηα αλαιεθζέληα 3.802,00  8.695.000,00  0,00  7.000.000,00 

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ -3.615.000,00  -11.767.792,00  -2.615.000,00  -5.539.992,00 

Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ -118.846,22  0,00  0,00  0,00 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο  

δξαζηεξηόηεηεο (Γ) -3.750.211,41  -5.575.893,41  -2.635.167,19  1.414.209,62 

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα (Α+Β+Γ) 2.967.473,50  -3.312.697,94 
 

309.898,06  -1.694.503,45 

         

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 7.581.804,72  10.894.502,66  4.054.607,84  5.749.111,29 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 10.549.278,22  7.581.804,72  4.364.505,90  4.054.607,84 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1/2012 – 31/12/2012

 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 Υξήζεο 

(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 ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  -227.636,23  -227.636,23  -2.317.251,94  -2.544.888,17 

πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  -227.636,23  -227.636,23  -2.317.251,94  -2.544.888,17 

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

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  -65.329,42  -65.329,42  0,00  -65.329,42 

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  0,00  3.029.838,02  0,00  3.029.838,02 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  -14.306,11  14.306,11  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 

Δπίδξαζε αχμεζεο/κείσζεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγαηξηθή 0,00  0,00  0,00  0,00  -35.015,11  -35.015,11  35.015,11  0,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Υξήζεο 

(ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  12.204.584,84  79.527.809,30  -28.525.771,38  129.092.305,91  8.734.393,05  137.826.698,96 

                

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Έλαξμεο Υξήζεο 

(ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 23.388.223,32  42.497.459,83  12.204.584,84  79.527.809,30  -28.525.771,38  129.092.305,91  8.734.393,05  137.826.698,96 

Κέξδε ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  4.275.883,40  4.275.883,40  -1.689.012,76  2.586.870,64 

πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  4.275.883,40  4.275.883,40  -1.689.012,76  2.586.870,64 

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

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Δμαγνξέο κεηνρψλ ζπγαηξηθψλ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

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

Δηδηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  2.976.682,97  0,00  0,00  2.976.682,97  0,00  2.976.682,97 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  -38.395.695,92  1.356.900,16  -37.038.795,76  0,00  -37.038.795,76 

Μεξίζκαηα 0,00  0,00  0,00  0,00  -2.976.682,97  -2.976.682,97  0,00  -2.976.682,97 

Δπίδξαζε αχμεζεο/κείσζεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγαηξηθή 0,00  0,00  0,00  0,00  412.990,01  412.990,01  -412.990,01  0,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Υξήζεο 

(ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) 23.388.223,32  42.497.459,83  15.181.267,81  41.132.113,38  -25.456.680,78  96.742.383,56  6.632.390,28  103.374.773,84 
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 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 Υξήζεο 

(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 ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  8.403.849,10  8.403.849,10  0,00  8.403.849,10 

πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  8.403.849,10  8.403.849,10  0,00  8.403.849,10 

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  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 Υξήζεο 

(ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  11.613.638,35  51.053.101,50  61.165.853,85  189.718.276,85  0,00  189.718.276,85 

                

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Έλαξμεο Υξήζεο 

(ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 23.388.223,32  42.497.459,83  11.613.638,35  51.053.101,50  61.165.853,85  189.718.276,85  0,00  189.718.276,85 

Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ 0,00  0,00  0,00  0,00  -11.172.430,41  -11.172.430,41  0,00  -11.172.430,41 

Κέξδε ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  7.428.785,45  7.428.785,45  0,00  7.428.785,45 

πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00  0,00  0,00  0,00  -3.743.644,96  -3.743.644,96  0,00  -3.743.644,96 

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

Δηδηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00  0,00  2.976.682,97  0,00  0,00  2.976.682,97  0,00  2.976.682,97 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγε αμία 0,00  0,00  0,00  -18.350.857,94  0,00  -18.350.857,94  0,00  -18.350.857,94 

Μεξίζκαηα 0,00  0,00  0,00  0,00  -2.976.682,97  -2.976.682,97  0,00  -2.976.682,97 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο Υξήζεο 

(ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) 23.388.223,32  42.497.459,83  14.590.321,32  32.702.243,56  54.445.525,92  167.623.773,95  0,00  167.623.773,95 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1/2012 - 31/12/2012 

 

1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξεία “ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

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

1. ΗΑΧ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ. 

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

3. ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. 

4. ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. 

5. ΗΑΧ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. 

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

7. ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. 

8. HOCO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

(ζην εμήο Όκηινο) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ζ εηαηξεία “ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, 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 εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012 εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 28/03/2013. 

 

2.  Αξρέο ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο 

 

2.1  Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε εκεξνκελία 

31/12/2012 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

κέρξη ηελ 31/12/2012. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ είραλ πηνζεηεζεί γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2011. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε 

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

αθνινπζνχληαη. Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο, 

είλαη δπλαηφ ηα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη 

θάλεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. Οη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα λέα 

δεδνκέλα. 

 

http://www.iaso.gr/
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Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο έρνπλ ζπληαρζεί 

κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία, θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (going concern). 

 

2.2  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 δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο: 

 

Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είηε δελ 

έρνπλ ηζρχ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 9 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 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 Γ.Π.Υ.Α. 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 Γ.Π.Υ.Α. 9 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Παξ’φιν πνπ επηηξέπεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ, ν 

Όκηινο δελ ζα ην εθαξκφζεη δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Λ.Π. 12 (Τξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 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 

Γ.Λ.Π. 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - 

κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(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. 
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 Δ.Λ.Π. 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. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 13 «Επηκέηξεζε Εύινγεο Αμίαο»  

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

2013) 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 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 Γ.Π.Υ.Α. 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. 

 

 Δ.Λ.Π. 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»  

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. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 10 «Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

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

2013) 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην Γ.Λ.Π. 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα 

νηθνλνκηθή 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 
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λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη 

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

πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.  

 

 Δ.Λ.Π. 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

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

2013) 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν 

πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 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 Γ.Λ.Π. 27 φξνπο ηνπ Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

 Δ.Λ.Π. 28 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε Σπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

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

2013) 

Σν Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην 

Γ.Λ.Π. 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 

Γ.Π.Υ.Α. 11.  

 

 Δ.Π.Φ.Α. 11 «Από θνηλνύ Σπκθσλίεο» 

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

2013) 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 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 

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.  

 

 Δ.Π.Φ.Α. 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

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

2013) 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 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 
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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 Γ.Π.Υ.Α. 12 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην Γ.Π.Υ.Α. 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα Γ.Λ.Π. 27 ή 28.  

 

 Δ.Λ.Π. 32 Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (Τξνπνπνίεζε) - «Σπκςεθηζκόο 

Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπνρξεώζεσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014 θαη απαηηείηαη λα εθαξκνζηεί αλαδξνκηθά. Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) εμέδσζε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 32). 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνπλ ηηο αλαθνινπζίεο ζηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή φηαλ εθαξκφδνληαη ηα 

θξηηήξηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε δηεπθξηλίδνπλ ηελ έλλνηα «πθίζηαηαη επί ηνπ 

παξφληνο έλα λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ» θαη φηη νξηζκέλα ζπζηήκαηα 

δηαθαλνληζκνχ ζε αθαζάξηζηε βάζε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζνδχλακα κε νξηζκέλα 

ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ζε θαζαξή βάζε. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή αιιά ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο θαη επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 γηα 

ην ζπκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ.  

 

 Δ.Π.Φ.Α. 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - 

Σπκςεθηζκόο Πεξνπζηαθώλ Σηνηρείσλ θαη Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπνρξεώζεσλ 

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

2013) 

 Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή 

ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα 

ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Ε.Δ.Δ.Φ.Π.Α. 20 (Δηεξκελεία) «Κόζηε απνθάιπςεο ζην παξαγσγηθό ζηάδην ελόο 

επηθαλεηαθνύ νξπρείνπ»  

Ζ δηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ γηα ηα θφζηε 

απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ελφο  

νξπρείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα θφζηε 

απνθάιπςεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη 

απηά λα επηκεηξεζνχλ. 
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2.3 Βάζε Δλνπνίεζεο 

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 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ), ηα ελδνεηαηξηθά 

ππφινηπα θαη ηα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

Δηδηθά γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο, ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ΗΑΧ Α.Δ. είλαη λα 

επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί ζην ζχλνιφ ηεο. χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36 

απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ππάξρεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο. Αλαθηήζηκε αμία ηεο ζπκκεηνρήο είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ 

εχινγεο αμίαο ηεο κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε θφζηε θαη αμίαο ρξήζεσο απηήο.  

Δάλ, είηε ε εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε ηεο πψιεζεο είηε ε αμία ιφγσ ρξήζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία, ηφηε δελ είλαη αλαγθαίνο 

ν ππνινγηζκφο ηνπ άιινπ πνζνχ. Δάλ ε εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, ηφηε σο αλαθηήζηκν πνζφ ζεσξείηαη ε αμία ιφγσ ρξήζεο. Ο θαζνξηζκφο ηεο 

χπαξμεο απνκείσζεο, εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. Οη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πην πξφζθαησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη πξνγλψζεσλ. Δπίζεο, θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζνδνινγίαο ε 

εηαηξεία βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα 

πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα, δεδνκέλα ηεο αγνξάο 

θιπ. 

 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ ζπγαηξηθέο. 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία απεηθνλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζην θφζηνο, πξνζαξκνδφκελν ζηηο 

κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Οκίινπ ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο ζπγγελνχο θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ απνθηήζεηο 

ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο, ελψ αξλεηηθή ππεξαμία 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έγηλε ε απφθηεζε. Όιεο νη 

κεηέπεηηα κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ηνπ Οκίινπ. Μεηαβνιέο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπγγελή επηρείξεζε, 

επεξεάδνπλ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Οπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη δελ ζπζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα, 

θαηαρσξνχληαη έλαληη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο. Με πξαγκαηνπνηεζέληα 

θέξδε/δεκίεο απφ αλαινγία αλάκεζα ζηνλ Όκηιν θαη ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο απαιείθνληαη 
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θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ 

Οκίινπ ζηηο δεκίεο ζε κηα ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

απηήλ, δελ αλαγλσξίδνληαη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη 

ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη εθείλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. Ζ 

εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 

ζπκπίπηεη κε απηή ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. 

 

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 πνπ 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 

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 
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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 αλαπξν-

ζαξκνγήο 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: 

 

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 

ΔΝΧΜΑΣΑ  ΠΑΓΗΑ ΔΣΖ 

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 
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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 ΗΑΧ                     50 έηε 

- αγνξά ζήκαηνο ΗΑΧ                                                         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, SCAN HRMS 3 έηε 

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

εξεπλψλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

2.7  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ ζε: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαη 

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο απφ ηε Γηνίθεζε 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε. Ζ εθηίκεζε 

ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα νηη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο είηε 

φρη. 

 

2.7.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη είηε ζαλ δηαθξαηνχκελα γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο είηε πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε. 
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2.7.2 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε εηαηξείεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ είηε ζαλ 

ζπγαηξηθέο είηε ζαλ ζπγγελείο ή ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αξρηθφ 

θφζηνο απφθηεζεο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

εθφζνλ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε θαηαρσξνχληαη  

απ’επζείαο ζε δηαθεθξηκέλν θνλδχιη ηεο θαζαξήο ζέζεο. Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε 

ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζσξεπηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ είραλ 

αλαγλσξηζηεί ζηα Ίδηα Κεθάιαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

2.7.3 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κε ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγή αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ν Όκηινο παξέρεη ρξήκαηα ή ππεξεζίεο ζε έλαλ νθεηιέηε 

ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε 

γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο 

ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο. Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα 

πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 

πάξνδν δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 

 

2.8  Απνζέκαηα 

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

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ αλαιψζηκσλ πιψλ 

είλαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί θαηά ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Οκίινπ. 

Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν  ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο ηνπο φπσο 

κεηαθνξηθά, αζθάιηζηξα θιπ.  

Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα θαη άρξεζηα απνζέκαηα. Οη κεηψζεηο 

ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ 

Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ζηε πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαη. 

 

2.9  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 πλνιηθψλ Δζφδσλ. 
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2.10  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη 

θαηαζέζεηο φςεσο θαη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ 

 

2.11  Μεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ 
αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 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.  

 

2.12  Γαλεηζκόο 

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

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

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. 

 

2.13  Σξέρσλ θαη 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 πλνιηθψλ Δζφδσλ, 

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

αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 
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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. 

 

2.14  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 ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή, γηα ηελ κειινληηθή 

θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηε παξνχζα αμία ηνπ, 

ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. 

Ζ 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.  

 

2.15  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. 

Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε. 

 

2.16  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 αλαγλσξίδνληαη  αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο αλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 
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Σν έζνδν απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδεηαη ζηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. 

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. 

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.  

 

2.17  Μηζζώζεηο 

Μηα κίζζσζε θαηαηάζζεηαη σο ρξεκαηνδνηηθή αλ κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θπξηφηεηα. Μηα κίζζσζε θαηαηάζζεηαη σο 

ιεηηνπξγηθή αλ δελ κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

Λεηηνπξγηθή 

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. 

Υξεκαηνδνηηθή 

Δθκηζζσηήο 

Ο εθκηζζσηήο αλαγλσξίδεη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηα θαηερφκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ ηεινχλ ππφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ηα εκθαλίδεη σο απαίηεζε πνζνχ ίζνπ 

κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηελ κίζζσζε. 

Μηζζσηήο 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ν κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο κε 

πνζφ ίζν πξνο ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζνχκελεο ηδηνθηεζίαο ή αλ είλαη ρακειφηεξε, κε ηελ 

παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ, ε θάζε κηα πξνζδηνξηδνκέλε θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κίζζσζεο. 

 

2.18  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 Μεηφρσλ. 
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2.19  Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ππάξρεη έπινγε 

δηαζθάιηζε φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη φηη ε εηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνππνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη σο έζνδν ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην θφζηνο 

ησλ απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαη άγνληαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ επηρνξεγεζέληνο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

3.  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην 

ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Όκηινο απνηεινχληαη θπξίσο απφ κεηξεηά, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο, 

βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ηξαπεδηθνχο δαλεηαθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

νξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Αθνινπζνχλ νη θπξηφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη. 

 

3.1 Κίλδπλνο αγνξάο 

 

3.1.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ 

αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Λφγσ ηνπ φηη νη ζπλαιιαγέο φισλ ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ Οκίινπ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε επξψ θαη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε 

έηαηξν, πιελ ην επξψ λφκηζκα, δελ πθίζηαηαη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

3.1.2 Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν Όκηινο λα επηβαξπλζεί κε πςειφηεξνπο 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο.  

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα 

επεηδή αθελφο έρεη ζην Δλεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ δάλεηα 

θαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο θαη αθεηέξνπ ζην Παζεηηθφ ηεο καθξνπξφζεζκεο θαη 

βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. πλεπψο, ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ δχλαηαη λα απμάλεηαη σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ησλ επηηνθίσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε Γηνίθεζε παξαθνινπζεί 

ζπζηεκαηηθά θαη ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη παξέρεη νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ. 

Ο Όκηινο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα θαη ηε θχζε 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο αλαγθψλ. 

Απφ πιεπξάο «αλάιπζεο επαηζζεζίαο» κηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 1,00% ζα κείσλε, γηα 

ηε ρξήζε ηνπ 2012, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ πεξίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ € 

1,52 εθαη. ελψ κηα ηζνπνζνζηηαία αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα αχμαλε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα ηνπ Οκίινπ, γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012, πεξίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ € 1,52 εθαη. 
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3.1.3 Κίλδπλνο αγνξαίσλ ηηκώλ. 

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. 

 

3.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο θαηά θχξην ιφγν ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ 

απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, θαζψο ν θχξηνο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ αθνξά πειάηεο-ηδηψηεο 

πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ( Δ.Ο.Π.Π.Τ). 

Όζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο-ηδηψηεο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα αζθάιεηα ή αζθαιηζκέλνπο αζζελείο 

γηα ην επηπιένλ πνζφ  πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπο, ν φκηινο δηαζέηεη ηκήκα 

πηζησηηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε απφ ην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ πηζηψζεσλ αιιά θαη 

ιακβάλνληαο φια ηα δπλαηά κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ, παξεκβαίλεη κε άκεζε πιεξνθφξεζε πξνο ηε 

δηνίθεζε. 

Πηζαλφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα φπνπ ν θίλδπλνο κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ ηελ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνο ηνλ Όκηιν. Όζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ν Όκηινο ζπλαιιάζεηαη 

κφλν κε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή πηζηνιεηηθή δηαβάζκηζε.  

Σέινο, ε εηαηξεία θαη ν Όκηινο αμηνινγψληαο  θαη ζηαζκίδνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο 

πξνβαίλνπλ ζε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ, δειαδή ζηε 

δηελέξγεηα ζρεηηθήο απνκείσζεο  γηα φζεο απαηηήζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο επηζθαιείο. 

 

3.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο λα κελ είλαη ζε ζέζε ν Όκηινο λα εμνθιήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζην ρξφλν πνπ πξέπεη. Γηα ηελ δηαρείξεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ν Όκηινο 

παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα αλαγθαία ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ δηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαη Οκίινπ, ηαμηλνκεκέλεο βάζεη 

ηεο εκεξνκελίαο ιήμεψο ηνπο, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΗΑΧ Α.Δ. - ΥΡΖΖ 2012 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 14.460.438,30 975.034,62 975.034,62 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.490.927,54 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 13.303.500,00 6.703.500,00 20.110.500,00 33.517.500,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

ύλνιν 29.254.865,84 7.678.534,62 21.085.534,62 33.559.605,85 
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ΗΑΧ Α.Δ. - ΥΡΖΖ 2011 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 14.563.429,77 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.216.418,71 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 36.000.000,00 5.500.000,00 34.750.000,00 0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

ύλνιν 51.779.848,48 5.500.000,00 34.750.000,00 42.105,85 

     

     

ΟΜΗΛΟ - ΥΡΖΖ 2012 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 52.152.584,94 975.034,62 975.034,62 0,00 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 225.646,84 40.506,94 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 2.669.234,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 18.703.500,00 12.103.500,00 36.310.500,00 84.877.500,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο(*) 0,00 0,00 0,00 66.479,76 

ύλνιν 73.750.965,78 13.119.041,56 37.285.534,62 84.943.979,76 

     

ΟΜΗΛΟ - ΥΡΖΖ 2011 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 47.565.811,79 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.317.431,32 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 72.272.799,50 7.927.799,50 53.705.599,00 21.700.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο(*) 0,00 0,00 0,00 71.679,76 

ύλνιν 121.156.042,61 7.927.799,50 53.705.599,00 21.771.679,76 

(*) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ, δελ πεξηκβάλεηαη πνζφ € 6.623.584,86 θαη € 6.581.280,32 

ηεο 2012 θαη ηεο ρξήζεο 2011 αληίζηνηρα, ηα νπνία αθνξνχλ πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θχιαμεο 

βιαζηνθπηηάξσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. 

 

3.4 Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, νη Γηνηθήζεηο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο 

απηέο νξηνζεηνχληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο, φιεο νη ελεξγέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ 

θάιπςε θηλδχλσλ Πεξηνπζίαο, Υξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ησλ νρεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη γηα 

απψιεηα θεξδψλ. Σέινο, ε εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ε 

ζπλερήο επέλδπζε ζε άξηηα εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη ηζρπξέο ππνδνκέο 

βνεζνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνλ Όκηιν έηζη ψζηε λα είλαη δηαξθψο αληαγσληζηηθφο, 

πεξηνξίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηνπ αληαγσληζηηθνχ νξίδνληα.  
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4.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε 

ηζηνξηθά δεδνκέλα αιιά θαη 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: 

 

Φόξνο 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. 

 

Δπηζθαιείο Πειάηεο 

Ο Όκηινο απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο 

ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο 

δελ είλαη πηζαλή. 

 

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 

Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο ε νπνία 

απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ηελ κειινληηθή 

αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θιπ. 

 

 

5.  Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8, ν θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη γηα 

ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξέπεη λα είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ Οκίινπ θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ 
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αλαθνξψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο επηθεθαιείο ιήςεσο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ 

λα αλαγλσξηζηνχλ νη  παξνπζηαδφκελνη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο, ε Γηνίθεζε ζηεξίδεηαη ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη 

ν Όκηινο. 

Ζ αθφινπζε πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ, πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

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 ΗΑΧ 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 ηνπ 2011 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 «ΗΑΧ 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 «ΗΑΧ 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 «ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ 

Α.Δ.» δηαζέηεη άδεηα Γεληθήο Κιηληθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο 

θαιχπηνληαο πεξηζηαηηθά καηεπηηθήο, γπλαηθνινγίαο, παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά 

δηαζέηνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ 231 θιίλεο. Δπίζεο εμππεξεηεί έλα επξχ θάζκα δηαγλσζηηθψλ 

θαη ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Γειαδή αληηκεησπίδεη εζσηεξηθνχο αζζελείο (φπνπ απαηηείηαη 

λνζειεία) θαη εμσηεξηθνχο αζζελείο (δηαγλσζηηθά ηκήκαηα).  

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 ΗΑΧ 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 ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012 θαη 

1/1-31/12/2011 αληίζηνηρα, αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

01/01 - 31/12/2012 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθεο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 

ΣΟΜΔΑ       

 

        

Έζνδα από εζσηεξηθνύο  50.984.808,88 37.590.847,82 0,00 8.337.364,73 0,00 96.913.021,43   96.913.021,43 

Έζνδα από εμσηεξηθνύο 16.406.975,36 6.569.612,67 2.071.886,27 2.033.711,52 0,00 27.082.185,82   27.082.185,82 

Λνηπά έζνδα πειαηώλ 24.622,65 164,30 0,00 1.173,90 0,00 25.960,85   25.960,85 

Λνηπέο πξνζθ. ππεξεζίεο 25.150,00 0,00 96.810,53 0,00 0,00 121.960,53   121.960,53 

ύλνιν από πειάηεο 67.441.556,89 44.160.624,79 2.168.696,80 10.372.250,15 0,00 124.143.128,63   124.143.128,63 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 77.670,38 130.910,96 0,00 6.925,57 0,00 215.506,91 -215.506,91 0,00 

Λνηπά Έζνδα/Έμνδα 

Δθκεηάιιεπζεο 3.117.720,05 -528.078,51 35.223,00 248.329,42 -0,48 2.873.193,48 -369.348,55 2.503.844,93 

Οξγαληθά Έμνδα -57.751.312,85 -41.109.594,90 -1.480.749,16 -13.751.334,69 -35.638,77 -114.128.630,37 584.847,06 -113.543.783,31 

Υξεκαηννηθνλνκηθό 

θόζηνο -4.814.893,22 -989.522,58 43.127,20 -2.708.335,31 239.217,95 -8.230.405,96 -76.500,00 -8.306.905,96 

Εεκηέο από 

Αλαπξνζαξκνγή Δύινγεο 

αμίαο 

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 

αθηλήησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 -266.790,02 -266.790,02   -266.790,02 

Απνκείσζε ζηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνύ -11.172.430,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.172.430,41 11.172.430,41 0,00 

Μεηαβνιέο ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.355,38   1.020.355,38 

Κέξδε πξν θόξσλ -3.101.689,16 1.664.339,76 766.297,84 -5.832.164,86 -63.211,32 -5.546.072,36 11.095.922,01 5.549.849,65 

Φόξνη εηζνδήκαηνο -641.955,80 -560.005,91 -142.614,55 -1.530.931,61 -87.471,14 -2.962.979,01   -2.962.979,01 

Καζαξά Κέξδε / Εεκίεο 

πεξηόδνπ (Α) -3.743.644,96 1.104.333,85 623.683,29 -7.363.096,47 -150.682,46 -8.509.051,37 11.095.922,01 2.586.870,64 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

κεηά από θόξνπο (Β) -18.350.857,94 -6.285.250,24 0,00 -946.883,20 -8.543.847,45 -37.038.795,76   -37.038.795,76 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) -22.094.502,90 -5.180.916,39 623.683,29 -8.309.979,67 -8.694.529,91 -45.547.847,13 11.095.922,01 -34.451.925,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Page 64 of 100 

 

01/01 - 31/12/2011 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθεο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 

ΣΟΜΔΑ       

 

        

Έζνδα από εζσηεξηθνύο  51.271.116,31 39.726.414,16 0,00 5.858.236,55 0,00 96.855.767,02   96.855.767,02 

Έζνδα από εμσηεξηθνύο 17.456.551,07 6.579.058,70 2.130.355,47 1.143.629,93 0,00 27.309.595,17   27.309.595,17 

Λνηπά έζνδα πειαηώλ 24.178,83 -113,36 0,00 4.600,45 0,00 28.665,92   28.665,92 

Λνηπέο πξνζθ. ππεξεζίεο 0,00 0,00 173.165,32 0,00 0,00 173.165,32   173.165,32 

ύλνιν από πειάηεο 68.751.846,21 46.305.359,50 2.303.520,79 7.006.466,93 0,00 124.367.193,43   124.367.193,43 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 73.665,79 122.353,46 68,32 5.430,91 0,00 201.518,48 -201.518,48 0,00 

Λνηπά Έζνδα/Έμνδα 

Δθκεηάιιεπζεο 5.168.611,40 -470.596,97 1.717,98 75.828,96 -3.870,01 4.771.691,36 -213.701,07 4.557.990,29 

Οξγαληθά Έμνδα -61.070.821,89 -44.387.130,00 -2.035.342,72 -13.284.266,24 -229.405,99 -121.006.966,84 415.219,55 -120.591.747,29 

Υξεκαηννηθνλνκηθό 

θόζηνο -2.177.697,10 -1.069.998,80 34.973,07 -2.761.620,49 116.859,79 -5.857.483,53 -138.660,00 -5.996.143,53 

Κέξδε/δεκίεο από 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

ελνπνηνύκελεο κε ηε 

κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.108.726,10   -1.108.726,10 

Κέξδε πξν θόξσλ 10.745.604,41 499.987,19 304.937,44 -8.958.159,93 -116.416,21 1.367.226,80 -138.660,00 1.228.566,80 

Φόξνη εηζνδήκαηνο -2.341.755,31 -793.098,26 -89.597,35 -468.327,69 -80.676,36 -3.773.454,97   -3.773.454,97 

Καζαξά Κέξδε / Εεκίεο 

πεξηόδνπ (Α) 8.403.849,10 -293.111,07 215.340,09 -9.426.487,62 -197.092,57 -2.406.228,17 -138.660,00 -2.544.888,17 

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) 8.403.849,10 -293.111,07 215.340,09 -9.426.487,62 -197.092,57 -2.406.228,17 -138.660,00 -2.544.888,17 

Τθίζηαηαη πειάηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ εζφδσλ ηνπ 

Οκίινπ. 

Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη 

ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε 2012 πνζνχ € 18,35 εθαη. θαη € 37,04 εθαη. αληίζηνηρα, αθνξνχλ ζε 

δεκία απνκείσζεο πνπ πξνέθπςε απφ εθηίκεζε (αλαπξνζαξκνγή) ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ 

ηνπο. 

II. Ζ θαηαλνκή Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηελ 

31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα έρεη σο εμήο: 

 

01/01 - 31/12/2012 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθέο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΣΟΜΔΑ         

Λεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνκέα 140.635.393,33 87.333.972,38 1.198.806,26 62.949.056,65 0,00 292.117.228,62 -541.100,40 291.576.128,22 

Με επηκεξηδόκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνκέα 132.824.075,64 9.694.016,19 7.272.753,11 5.253.589,54 28.492.641,60 183.537.076,08 -135.851.403,34 47.685.672,74 

ύλνιν 273.459.468,97 97.027.988,57 8.471.559,37 68.202.646,19 28.492.641,60 475.654.304,70 -136.392.503,74 339.261.800,96 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΜΔΑ             

Λεηηνπξγηθέο ππνρξεώζεηο 

ηνκέα 24.153.926,55 60.272.542,34 6.871.002,24 57.150.842,55 1.289,84 148.449.603,52 -541.100,40 147.908.503,12 

Με επηκεξηδόκελεο 

ππνρξεώζεηο ηνκέα 71.125.532,14 2.034.255,85 173.708,42 6.110,00 77.228,24 73.416.834,65 -40.506,94 73.376.327,71 

ύλνιν 95.279.458,69 62.306.798,19 7.044.710,66 57.156.952,55 78.518,08 221.866.438,17 -581.607,34 221.284.830,83 
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01/01 - 31/12/2011 ΗΑΧ ΑΔ 

ΗΑΧ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΔ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

Λνηπέο   

Δηαηξείεο ΤΝΟΛΟ 

Απαινηθέο 

Δλνπνίεζεο ΟΜΗΛΟ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΣΟΜΔΑ         

Λεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνκέα 156.551.940,41 92.314.625,16 1.216.794,17 62.555.000,81 0,00 312.638.360,55 -1.198.609,56 311.439.750,99 

Με επηκεξηδόκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνκέα 146.144.921,40 10.755.993,41 6.669.826,52 11.691.327,22 38.676.071,51 213.938.140,06 -145.771.856,07 68.166.283,99 

ύλνιν 302.696.861,81 103.070.618,57 7.886.620,69 74.246.328,03 38.676.071,51 526.576.500,61 -146.970.465,63 379.606.034,98 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΜΔΑ             

Λεηηνπξγηθέο ππνρξεώζεηο 

ηνκέα 28.264.524,77 59.897.644,67 6.875.842,53 54.879.344,72 0,00 149.917.356,69 -1.198.609,56 148.718.747,13 

Με επηκεξηδόκελεο 

ππνρξεώζεηο ηνκέα 68.629.733,31 1.220.835,65 108.408,46 11.310,00 10.311,03 69.980.598,45 -477.762,31 69.502.836,14 

ύλνιν 96.894.258,08 61.118.480,32 6.984.250,99 54.890.654,72 10.311,03 219.897.955,14 -1.676.371,87 218.221.583,27 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ φια ηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηα επηρεηξεκαηηθά 

δηαζέζηκα, απαηηήζεηο, απνζέκαηα θαη ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, θαζαξέο απφ 

απνζβέζεηο θαη πξνβιέςεηο.  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ ινγαξηαζκνχο, κηζζνχο θαη θφξνπο πιεξσηένπο βξαρππξνζέζκσο θαη 

δεδνπιεπκέλεο ππνρξεψζεηο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ δελ 

πεξηιακβάλνπλ αλαβνιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 
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6.  Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 

 
Οηθόπεδα Κηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλ/ζεηο ππό 

εθηέιεζε 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο (1/1/2012) 

       

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 38.543.000,00 96.619.360,14 43.326.054,59 330.276,21 12.570.897,28 225.125,00 
 

191.614.713,22 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -15.707.123,01 -23.548.322,36 -322.685,78 -9.491.351,27 0,00 

 

-49.069.482,42 

Αλαπόζβεζηε αμία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 

 
142.545.230,80 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2012) 

       

  

Τπφινηπν έλαξμεο 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 

 

142.545.230,80 

Απνκείσζε αμίαο 

αθηλήησλ(επαλεθηίκεζε) -8.436.000,00 -14.502.572,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

-22.938.572,42 

Πξνζζήθεο 225.125,00 253.382,03 198.732,82 0,00 100.490,23 -225.125,00 

 

552.605,08 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -765.377,52 0,00 -181.133,55 0,00 

 

-946.511,07 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00 471.268,97 0,00 181.131,81 0,00 

 

652.400,78 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0,00 -2.133.046,74 -2.434.199,88 -7.585,91 -648.483,82 0,00 
 

-5.223.316,35 

Αλαπόζβεζηε αμία 30.332.125,00 64.530.000,00 17.248.156,62 4,52 2.531.550,68 0,00 

 
114.641.836,82 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2012) 

       
  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 30.332.125,00 82.370.169,75 42.759.409,89 330.276,21 12.490.253,96 0,00 

 

168.282.234,81 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -17.840.169,75 -25.511.253,27 -330.271,69 -9.958.703,28 0,00 

 

-53.640.397,99 

Αλαπόζβεζηε αμία 30.332.125,00 64.530.000,00 17.248.156,62 4,52 2.531.550,68 0,00 

 
114.641.836,82 

 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 

 

 
Οηθόπεδα Κηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλ/ζεηο ππό 

εθηέιεζε 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο 

(1/1/2011) 

       

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 38.543.000,00 93.890.661,62 43.487.208,44 330.276,20 12.057.469,33 228.120,64 

 

188.536.736,23 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -13.605.661,62 -20.899.786,77 -312.576,93 -8.773.911,72 0,00 

 

-43.591.937,04 

Αλαπόζβεζηε αμία 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 

 
144.944.799,19 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2011) 

       
  

Τπφινηπν έλαξμεο 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 

 

144.944.799,19 

Απνκείσζε αμίαο 

αθηλήησλ(επαλεθηίκεζε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Πξνζζήθεο 0,00 2.728.698,52 220.640,47 796,87 515.400,65 0,00 

 

3.465.536,51 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 
πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -381.794,32 -796,86 -1.972,70 -2.995,64 

 

-387.559,52 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 
απνζβέζεσλ  0,00 0,00 7.753,01 0,00 1.972,68 0,00 

 

9.725,69 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0,00 -2.101.461,39 -2.656.288,60 -10.108,85 -719.412,23 0,00 
 

-5.487.271,07 

Αλαπόζβεζηε αμία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 

 
142.545.230,80 

Λήμε ρξήζεο 

(31/12/2011) 

       
  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 38.543.000,00 96.619.360,14 43.326.054,59 330.276,21 12.570.897,28 225.125,00 

 

191.614.713,22 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -15.707.123,01 -23.548.322,36 -322.685,78 -9.491.351,27 0,00 

 

-49.069.482,42 

Αλαπόζβεζηε αμία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 

 

142.545.230,80 
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Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 31/12/2012 

 

 
Οηθόπεδα Κηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλ/ζεηο ππό 

εθηέιεζε 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο (1/1/2012) 

       

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 84.013.000,00 184.031.182,81 84.771.036,06 389.064,30 29.627.842,04 633.966,89 
 

383.466.092,10 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -25.172.176,77 -45.451.316,21 -343.270,03 -19.248.238,35 0,00 

 

-90.215.001,36 

Αλαπόζβεζηε αμία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 

 
293.251.090,74 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2012) 

       

  

Τπφινηπν έλαξμεο 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 

 

293.251.090,74 

Απνκείσζε αμίαο 

αθηλήησλ(επαλεθηίκεζε) -21.824.420,75 -20.589.754,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

-42.414.174,97 

Πξνζζήθεο 225.125,00 522.035,50 1.027.632,88 0,00 186.604,58 -250.500,54 
 

1.710.897,42 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -778.751,40 0,00 -289.642,23 0,00 
 

-1.068.393,63 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00 484.229,41 0,00 289.463,12 0,00 
 

773.692,53 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0,00 -4.018.121,76 -5.442.824,69 -19.343,71 -1.615.319,18 0,00 

 

-11.095.609,34 

Αλαπόζβεζηε αμία 62.413.704,25 134.773.165,56 34.610.006,05 26.450,56 8.950.709,98 383.466,35 

 
241.157.502,75 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2012) 

       

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 62.413.704,25 163.963.464,09 85.019.917,54 389.064,30 29.524.804,39 383.466,35 
 

341.694.420,92 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -29.190.298,53 -50.409.911,49 -362.613,74 -20.574.094,41 0,00 

 

-100.536.918,17 

Αλαπόζβεζηε αμία 62.413.704,25 134.773.165,56 34.610.006,05 26.450,56 8.950.709,98 383.466,35 

 
241.157.502,75 

 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 31/12/2011 

 
Οηθόπεδα Κηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλ/ζεηο ππό 

εθηέιεζε 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο 

(1/1/2011) 

       

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 84.013.000,00 180.500.247,04 84.753.690,65 416.075,29 29.012.635,56 588.413,34 

 

379.284.061,88 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -21.196.522,87 -39.793.848,93 -348.414,36 -17.629.986,30 0,00 
 

-78.968.772,46 

Αλαπόζβεζηε αμία 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 

 
300.315.289,42 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2011) 

       
  

Τπφινηπν έλαξμεο 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 

 

300.315.289,42 

Απνκείσζε αμίαο 

αθηλήησλ(επαλεθηίκεζε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Πξνζζήθεο 0,00 3.557.704,77 511.862,91 796,87 671.369,13 48.549,19 

 

4.790.282,87 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 -26.769,00 -494.517,50 -27.807,86 -56.162,65 -2.995,64 

 

-608.252,65 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ  0,00 0,00 93.159,42 27.010,98 55.897,75 0,00 

 

176.068,15 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0,00 -3.975.653,90 -5.750.626,70 -21.866,65 -1.674.149,80 0,00 
 

-11.422.297,05 

Αλαπόζβεζηε αμία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 

 
293.251.090,74 

Λήμε ρξήζεο 

(31/12/2011) 

       
  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 84.013.000,00 184.031.182,81 84.771.036,06 389.064,30 29.627.842,04 633.966,89 
 

383.466.092,10 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 -25.172.176,77 -45.451.316,21 -343.270,03 -19.248.238,35 0,00 

 

-90.215.001,36 

Αλαπόζβεζηε αμία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 

 
293.251.090,74 

 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ εθηηκήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφζηεθαλ βάζεη ησλ λέσλ αμηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ. Ζ εθηίκεζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ, νδήγεζε ζε 
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κείσζε ηεο αμίαο ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο € 

42.414.174,97 θαη € 22.938.572,42 αληίζηνηρα (βιέπε θαη ζεκείσζε 28). Δπίζεο, θακία απφ ηηο 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δελ πξνέβε ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο ζην 

Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ ζχκθσλα κε ην Ν.2065/1992 θαζψο δελ πιεξνχληαλ νη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία. 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε 

ππέξ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ΚΤΠΡΟΤ 

LTD, χςνπο 120% ηεο αξρηθήο αμίαο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνζνχ 147,77 εθαη. € θαη ηεο 

ζπγγελνχο εηαηξείαο «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Α.Δ.» φπνπ γηα ηα αθίλεηά ηεο ππάξρεη ππνζήθε χςνπο 25,5 εθαη. € ππέξ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη ηεο ALPHA BANK Α.Δ. γηα εμαζθάιηζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ χςνπο αμίαο 19,71 εθαη. €. 

Οη πξνζζήθεο ζε ελζψκαηα πάγηα ηεο ΗΑΧ Α.Δ. θαηά ηε ρξήζε 1/1 – 31/12/2012, αλήιζαλ 

ζε €0,552 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε: 

 Πνζφ χςνπο €0,253 εθαη. αθνξά ζε αλαδηάξζσζε ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ησλ 

ππαξρφλησλ θηηξίσλ. 

 Πνζφ χςνπο €0,199 εθαη. αθνξά ζηελ αγνξά ινηπνχ βηνταηξηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο 

 Πνζφ χςνπο €0,100 εθαη. αθνξά θπξίσο ζηε παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο 

αξρεηνζέηεζεο θαη κεηάδνζεο εηθφλαο θαη ζηελ αγνξά επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κιηληθήο. 

ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. επελδχζεθε, εληφο ηεο ρξήζεο 1/1 – 

31/12/2012, ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €0,082 εθαη. πνπ αθνξά ζηελ αγνξά ηαηξηθνχ 

(βξνγρνζθφπην, ελδνζθφπην θ.α.), λνζνθνκεηαθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ΗΑΧ General Α.Δ. επελδχζεθε, εληφο ηεο ρξήζεο 1/1 – 31/12/2012, 

ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €0,982 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξά ζηελ αλαθαηαζθεπή ρψξσλ ηνπ 

θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο Δηαηξείαο, θφζηνπο €0,269 εθαη., ζε αγνξά επίπισλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ θφζηνπο €0,079 εθαη., ζε αγνξά κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κεραλήκαηνο 

ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο DA VINCI θφζηνπο 0,42 εθαη. θαη ηα ππφινηπα €0,214 εθαη. ζε 

αγνξέο κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Medstem Services A.E. επελδχζεθε, εληφο ηεο ρξήζεο 1/1 – 

31/12/2012, ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €0,094 εθαη. πνπ αθνξά ζηελ αγνξά δεμακελήο 

απνζήθεπζεο βιαζηνθπηηάξσλ θαη αγνξά ζεθψλ θαη ππνδνρψλ απνζήθεπζεο 

νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο. 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ ζε επίπεδν Οκίινπ, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €1,71 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 Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 
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7.  Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 

 

 

Άδεηεο 

παξαγσγήο 

& εθκ/ζεσο ήκαηα 

Μεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο (1/1/2012) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 137.100,52 334.875,38 2.996.702,61 

 

3.468.678,51 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -35.646,27 -101.870,63 -2.021.158,95 

 

-2.158.675,85 

Αλαπόζβεζηε αμία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 

 
1.310.002,66 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2012) 

    

  

Τπφινηπν έλαξμεο 101.454,25 233.004,75 975.543,66 

 

1.310.002,66 

Πξνζζήθεο 28.000,00 0,00 60.574,25 

 

88.574,25 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεο -2.788,69 -8.347,84 -300.335,99 

 

-311.472,52 

Αλαπόζβεζηε αμία 126.665,56 224.656,91 735.781,92 

 
1.087.104,39 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2012) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 165.100,52 334.875,38 3.057.276,86 

 

3.557.252,76 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -38.434,96 -110.218,47 -2.321.494,94 

 

-2.470.148,37 

Αλαπόζβεζηε αμία 126.665,56 224.656,91 735.781,92 

 
1.087.104,39 

 

 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 

 

 

Άδεηεο 

παξαγσγήο 

& εθκ/ζεσο ήκαηα 

Μεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο (1/1/2011) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 137.100,52 334.875,38 2.423.992,96 

 

2.895.968,86 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -32.904,25 -93.522,79 -1.773.460,26 

 

-1.899.887,30 

Αλαπόζβεζηε αμία 104.196,27 241.352,59 650.532,70 

 
996.081,56 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2011) 

    

  

Τπφινηπν έλαξμεο 104.196,27 241.352,59 650.532,70 

 

996.081,56 

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 572.709,65 

 

572.709,65 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεο -2.742,02 -8.347,84 -247.698,69 

 

-258.788,55 

Αλαπόζβεζηε αμία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 

 
1.310.002,66 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2011) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 137.100,52 334.875,38 2.996.702,61 

 

3.468.678,51 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -35.646,27 -101.870,63 -2.021.158,95 

 

-2.158.675,85 

Αλαπόζβεζηε αμία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 

 
1.310.002,66 
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Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 31/12/2012 

 

 

Άδεηεο 

παξαγσγήο 

& εθκ/ζεσο ήκαηα 

Μεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο (1/1/2012) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 137.100,52 915.899,51 4.948.977,58 

 

6.001.977,61 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -35.646,27 -531.626,49 -3.730.131,28 

 

-4.297.404,04 

Αλαπόζβεζηε αμία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 

 
1.704.573,57 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2012) 

    

  

Τπφινηπν έλαξμεο 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 

 

1.704.573,57 

Πξνζζήθεο 28.000,00 0,00 66.797,25 

 

94.797,25 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεο -2.788,69 -56.752,07 -350.163,02 

 

-409.703,78 

Αλαπόζβεζηε αμία 126.665,56 327.520,95 935.480,53 

 
1.389.667,04 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2012) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 165.100,52 915.899,51 5.015.774,83 

 

6.096.774,86 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -38.434,96 -588.378,56 -4.080.294,30 

 

-4.707.107,82 

Αλαπόζβεζηε αμία 126.665,56 327.520,95 935.480,53 

 
1.389.667,04 

 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οκίινπ ηελ 31/12/2011 

 

 

Άδεηεο 

παξαγσγήο 

& εθκ/ζεσο ήκαηα 

Μεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο 

 

ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο (1/1/2011) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 137.100,52 915.899,51 4.376.067,18 

 

5.429.067,21 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -32.904,25 -525.445,44 -3.364.522,14 

 

-3.922.871,83 

Αλαπόζβεζηε αμία 104.196,27 390.454,07 1.011.545,04 

 
1.506.195,38 

Κίλεζε ρξήζεο  

(1/1 - 31/12/2011) 

    

  

Τπφινηπν έλαξμεο 104.196,27 441.025,09 960.974,02 

 

1.506.195,38 

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 572.910,40 

 

572.910,40 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεο -2.742,02 -56.752,07 -315.038,12 

 

-374.532,21 

Αλαπόζβεζηε αμία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 

 
1.704.573,57 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2011) 

    

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 137.100,52 915.899,51 4.948.977,58 

 

6.001.977,61 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε -35.646,27 -531.626,49 -3.730.131,28 

 

-4.297.404,04 

Αλαπόζβεζηε αμία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 

 
1.704.573,57 

 

Οη κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα 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 
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δηαζηήκαηα ζε επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ απηψλ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απμάλνπλ 

ή κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηελ παξνχζα αμία ηνπο.   

 

8.  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Σα ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηξηθή εηαηξεία, ηηο εηαηξείεο πνπ 

ειέγρνληαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία, ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα 

κέιε ηεο Γηνίθεζεο. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηνπ Οκίινπ, έγηλαλ ππφ 

ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο.  

Οη ζπκκεηνρέο, νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα ελδνεηαηξηθά 

έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε εθφζνλ ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

νιηθήο ελνπνίεζεο. 

 

8.1  Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  

Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 

είλαη ηα θάησζη: 

ΠΧΛΖΔΗ & ΔΟΓΑ ΗΑΧ Α.Δ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

  Υξήζε 1/1-31/12/2012 Υξήζε 1/1-31/12/2011 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΗΑΧ 

GENERAL 
MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

ΦΗΛΟΚΣ

ΖΣΖ 

Α.Δ. 

ΦΗΛΟΚΣΖ

ΣΖ 

SERVICES 

Δ.Π.Δ. 

ΎΝΟΛΟ 
ΗΑΧ 

GENERAL 
MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛ

ΗΑ 

ΦΗΛΟΚΣΖ

ΣΖ Α.Δ. 
ΎΝΟΛΟ 

Πσιήζεηο 

αλαισζίκσλ 
5.675,58 308,00 2.018,96 0,00 0,00 8.002,54 1.412,26 134,04 1.460,25 0,00 3.006,55 

Λνηπέο 

ππεξεζίεο 
143.894,85 5,30 0,00 43.814,16 289.960,04 477.674,35 0,00 25,74 0,00 21.683,15 21.708,89 

Έζνδα απφ 

παξνρή 
ππεξεζηψλ 

68.777,84 0,00 890,00 1.580,00 0,00 71.247,84 164.522,23 0,00 1.110,00 6.444,94 172.077,17 

Δλνίθηα - 

θνηλφρξεζηα 
0,00 25.440,00 0,00 0,00 0,00 25.440,00 69.549,24 49.153,10 0,00 0,00 118.702,34 

Σφθνη Ο/Γ 0,00 0,00 0,00 22.402,09 0,00 22.402,09 0,00 0,00 0,00 12.240,15 12.240,15 

ΤΝΟΛΟ 218.348,27 25.753,30 2.908,96 67.796,25 289.960,04 604.766,82 235.483,73 49.312,88 2.570,25 40.368,24 315.494,95 

            ΑΓΟΡΔ & ΔΞΟΓΑ ΗΑΧ Α.Δ ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

  Υξήζε 1/1-31/12/2012 Υξήζε 1/1-31/12/2011 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΗΑΧ 

GENERAL 
MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

ΦΗΛΟΚΣ

ΖΣΖ 

Α.Δ. 

ΦΗΛΟΚΣΖ

ΣΖ 

SERVICES 

Δ.Π.Δ. 

ΎΝΟΛΟ 
ΗΑΧ 

GENERAL 
MEDSTEM 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛ

ΗΑ 

ΦΗΛΟΚΣΖ

ΣΖ Α.Δ. 
ΎΝΟΛΟ 

Τπεξεζίεο 

επεμεξγαζίαο 
118.141,40 0,00 200.000,00 0,00 0,00 318.141,40 112.579,02 0,00 0,00 178.353,98 290.933,00 

Τγεηνλνκηθφ 
πιηθφ 

12.769,56 0,00 6.534,57 0,00 0,00 19.304,13 9.774,44 68,32 5.430,91 0,00 15.273,67 

Δλνίθηα - 
θνηλφρξεζηα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαιψζηκα 
πιηθά 

0,00 0,00 391,00 0,00 3.838,11 4.229,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 130.910,96 0,00 206.925,57 0,00 3.838,11 341.674,64 122.353,46 68,32 5.430,91 178.353,98 306.206,67 

 

ΠΧΛΖΔΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΠΡΟ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ. 

HOCO Α.Δ. (Σφθνη Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ) 201.618,86 

ΤΝΟΛΟ 201.618,86 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  
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ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΧΝ Γ.. ΒΑΔΗ Γ.Λ.Π. 24 

  Όκηινο Δηαηξεία 

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ (I) 1.043.073,10 1.040.708,48 

Ακνηβέο κειψλ Γ.. (II) 0,00 0,00 

πλαιιαγέο κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε (ΗΗΗ) 861.018,27 578.079,49 

ύλνιν 1.904.091,37 1.618.787,97 

I. 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. 

II. Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ ακείβνληαη γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή.  

III. Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

πξφζθεξαλ ηα κέιε ηνπ Γ.. σο ηαηξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ζε αγνξέο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ (θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεύνληαη βάζεη  

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.2190/1920, νη 

ακνηβέο ηεο πεξίπησζεο (2) θαη (3), έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα πξόζζεηα ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΖΝ 31/12/2012 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΗΑΧ Α.Δ 
ΗΑΧ 

GENERAL 

ΗΑΧ 

ΜΑΚΔΓ

ΟΝΗΑ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛ

ΗΑ 

MEDSTEM 

SERVICES 
HOCO Α.Δ. 

ΦΗΛΟ

ΚΣΖΣ

Ζ 

Α.Δ. 

ΦΗΛΟΚΣΖ

ΣΖ 

SERVICES 

Δ.Π.Δ. 

ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΧ - 0,00 0,00 312,91 16.526,05 0,00 0,00 0,00 16.838,96 

ΗΑΧ GENERAL 459.297,81 - 0,00 7.176,73 0,00 0,00 0,00 0,00 466.474,54 

ΗΑΧ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 29.219,85 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.219,85 

ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 67,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ ΑΔ 0,00 9.637,19 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 9.637,19 

MEDSTEM 

SERVICES 0,00 0,00 0,00 18.573,00 - 0,00 0,00 0,00 18.573,00 

HOCO Α.Δ. 289,72 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 289,72 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

Α.Δ. 563.319,75 2.345,00 0,00 0,00 0,00 4.330.601,51 - 0,00 4.896.266,26 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

SERVICES Δ.Π.Δ. 30.955,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 30.955,39 

ΤΝΟΛΑ 1.083.149,66 11.982,19 0,00 26.062,64 16.526,05 4.330.601,51 0,00 0,00 5.468.322,05 

 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ – ΔΟΓΑ ΚΗΝΖΣΧΝ ΑΞΗΧΝ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΑ 

MEDSTEM SERVICES Α.Δ. (Μέξηζκα) 76.500,00 

ΗΑΧ GENERAL Α.Δ. (Έζνδα ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ)  8,40 

ΤΝΟΛΟ 76.508,40 



“ΗΑΧ” ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝ/ΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔ  
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ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΖΝ 31/12/2011 

  ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΗΑΧ 
ΗΑΧ 

GENERAL 

ΗΑΧ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 

MEDSTEM 

SERVICES 
HOCO 

ΦΗΛΟΚΣΖ

ΣΖ 
ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΧ - 455.158,40 0,00 4.643,49 0,00 0,00 206.484,23 666.286,12 

MEDSTEM 

SERVICES 0,00 0,00 0,00 21.525,00 - 0,00 0,00 21.525,00 

ΗΑΧ 

GENERAL 710.319,44 - 0,00 5.850,21 0,00 0,00 0,00 716.169,65 

ΗΑΧ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 289,72 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 289,72 

ΗΑΧ 

ΘΔΑΛΗΑ 474.249,06 4.336,55 0,00 - 0,00 0,00 0,00 478.585,61 

HOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 1.484.131,35 2.345,00 0,00 0,00 0,00 4.149.144,52 - 5.635.620,87 

ΤΝΟΛΑ 2.668.989,57 461.839,95 0,00 32.018,70 0,00 4.149.144,52 206.484,23 7.518.476,97 

 

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 

δηεξκελεηψλ 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., παξαθνινπζνχληαη 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. 

Όιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαληαη ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. 

 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο ηελ 31/12/2012 ΔΓΡΑ 

% 

ΤΜ/ΥΖ 

(ΑΜΔΖ 

&ΔΜΜΔΖ) 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΖΣΡΗΚΖ 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

31/12/2012 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 

      

1. ΗΑΧ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ 

Διιάδα, 

Υνιαξγφο Αηηηθήο 97,07% 86.841.341,09 33.059.109,92 969.029,53 

2. ΗΑΧ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΜΗΛΟ ΤΓΔΗΑ Β.ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 100,00% 6.717.159,86 13.278.607,23 0,00 

3. ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ  ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 100,00% 153.858,40 97.751,27 1,46 

4. ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 99,97% 4.861.890,00 4.124.582,76 1.200,83 

5. ΗΑΧ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ ΑΔ 
Διιάδα, Μαξνχζη 
Αηηηθήο 99,97% 297.000,00 317.878,60 95,36 

6. MEDSTEM SERVICES AE 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 99,97% 475.200,00 1.420.288,44 417,73 

7. ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ Διιάδα, Λάξηζα 75,87% 17.354.953,84 11.045.693,64 2.665.832,42 

8. HOCO Α.Δ. 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 59,59% 4.423.470,27 7.412.626,64 2.995.812,95 

ΤΝΟΛΟ   121.124.873,46 70.756.538,50 6.632.390,28 

 

 

 

 



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

Page 74 of 100 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο ηελ 31/12/2011 ΔΓΡΑ 

% 

ΤΜ/ΥΖ 

(ΑΜΔΖ 

&ΔΜΜΔΖ) 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΜΖΣΡΗΚΖ 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

31/12/2011 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 

      

1. ΗΑΧ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ 
Διιάδα, 
Υνιαξγφο Αηηηθήο 97,07% 98.013.771,50 38.240.026,31 1.120.892,69 

2. ΗΑΧ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΜΗΛΟ ΤΓΔΗΑ Β.ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 100,00% 6.717.159,86 21.140.027,28 0,00 

3. ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ  ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 
Αηηηθήο 100,00% 153.858,40 102.863,78 1,53 

4. ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 99,97% 4.861.890,00 5.100.529,12 1.484,96 

5. ΗΑΧ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ ΑΔ 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 99,97% 297.000,00 307.402,59 92,22 

6. MEDSTEM SERVICES AE 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 99,97% 475.200,00 873.105,15 256,80 

7. ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ Διιάδα, Λάξηζα 75,87% 17.354.953,84 19.355.673,31 4.671.411,61 

8. HOCO Α.Δ. 

Διιάδα, Μαξνχζη 

Αηηηθήο 59,59% 4.423.470,27 7.275.153,64 2.940.253,24 

ΤΝΟΛΟ   132.297.303,87 92.394.781,18 8.734.393,05 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΗΑΧ GENERAL Α.Δ., ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ 

ζσξεπκέλσλ δεκηψλ παξνπζηάδεη κεησκέλε θαζαξή ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ αμία θηήζεσο ηεο 

ζπκκεηνρήο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

ζπλερίδεηαη γηα ηέηαξην πιένλ έηνο, απνηειεί έλδεημε φηη ελδερνκέλσο ε αλαθηήζηκε αμία ηεο 

ζπκκεηνρήο είλαη κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο ηεο αμίαο θαη ζπλεπψο ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε 

πξέπεη λα αλαγλσξηζζνχλ δεκίεο απνκείσζεο.   

Καηφπηλ κειέηεο απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, κε βάζε ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πην 

πξφζθαηα πεληαεηή αλαζεσξεκέλα θαη πξνυπνινγηζκέλα επηρεηξεκαηηθά πιάλα, ε παξνχζα 

αμία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηελ 31/12/2012 απνηηκήζεθε ζε αμία κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο 

θαη πξνέθπςε δεκία απνκείσζεο χςνπο € 11.172.430,41 ε νπνία επηβάξπλε ην θνλδχιη 

«Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ» ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο Δηαηξείαο. Οη 

θχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο, είλαη νη εμήο:  

 

Τπνινγηζκόο ηνπ ΜΚΚ / WACC 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο 

παξαδνρέο: 

 Σν ΜΚΚ έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

 Ο ζπληειεζηήο β ηεο Δηαηξείαο έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ εηαηξεηψλ παξφκνηαο δξαζηεξηφηεηαο κε απηή ηεο Δηαηξείαο. 

 Γηα ηα έηε 2013-2016 ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ έρεη αλαπξνζαξκνζζεί κε 

βάζε ην πξνβιεπφκελν Euribor 3κήλνπ θαη ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε ηνπ spread 

κεηαμχ Διιεληθνχ θαη Γεξκαληθνχ θξαηηθνχ νκνιφγνπ. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, ην WACC πνπ πξνέθπςε είλαη 8,42%. 

ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ WACC θαηά 0,5%, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ζα αλέξρνληαλ ζε  

€18.467.056,94 ελψ ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ WACC θαηά 0,5%, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο 

ζα αλέξρνληαλ ζε € 2.821.034,01.  
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Αμία ζην δηελεθέο 

Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηεο Δηαηξείαο ζην δηελεθέο (2017 θαη έπεηηα) έρεη γίλεη κε βάζε ηηο 

αθφινπζεο παξαδνρέο: 

 Ο ξπζκφο αχμεζεο ζην δηελεθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 

αλέξρεηαη ζε 1% 

 Σα ΚΠΣΦ ζην δηελεθέο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο ηνπ 

έηνπο 2016, απμεκέλεο θαηά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζην δηελεθέο, θαη 

πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην Λεηηνπξγηθφ πεξηζψξην (πξν πξνβιέςεσλ) ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο ηεο πεξηφδνπ πξφβιεςεο. 

 Οη απνζβέζεηο ζην δηελεθέο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο πξνυπνινγηζκέλεο 

απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο 2012 . 

 Οη θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο ζην δηελεθέο έρνπλ ππνινγηζηεί ζε € 1.750 ρηι. ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλάγθεο γηα αληηθαηάζηαζε παγίσλ φηαλ απηά έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δσή. 

 

8.3   Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ΗΑΧ Α.Δ. ζπκκεηέρεη έκκεζα κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο 

«HOCO A.E.» ζηελ εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» κε πνζνζηφ 42,07% θαη αζθεί ζε απηήλ 

ζεκαληηθή επηξξνή. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» ζεσξείηαη ζπγγελήο 

εηαηξεία ηεο ΗΑΧ 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 ελνπνηείηαη ζηελ κεηξηθή απφ 31/3/2011. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πεξηιεπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ δχν ζπγγελψλ 

εηαηξεηψλ. 

 
ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.  

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

SERVICES ΔΠΔ  

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΘΔΖ  
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ         

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  35.837.195,69 50.616.471,03 7.490,72 2.689,45 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  2.263,85 30.308,79 0,04 0,04 

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 319.361,67 186.747,24 1.692,70 1.655,40 

Απνζέκαηα 114.717,92 99.181,51 15.698,49 12.075,18 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7.786.636,29 3.264.564,84 31.928,92 69.204,19 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 600.145,20 3.274.019,82 455.047,03 15.668,19 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 44.660.320,62 57.471.293,23 511.857,90 101.292,45 

          

ΠΑΘΖΣΗΚΟ         

Μεηνρηθφ θεθάιαην  4.795.826,75 12.730.740,10 68.010,00 18.000,00 

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 6.864.423,39 7.754.317,33 -55.766,18 -254.884,56 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 11.660.252,14 20.485.057,43 12.243,82 -236.884,56 
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  ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.  
ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

SERVICES ΔΠΔ  

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΘΔΖ  
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 20.257.803,52 22.311.198,67 0,00 0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο / Πξνβιέςεηο 1.940.282,53 4.753.485,21 3.463,49 3.277,00 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 7.174.870,87 6.018.842,59 0,00 0,00 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.627.111,56 3.902.709,33 496.150,59 334.900,01 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 33.000.068,48 36.986.235,80 499.614,08 338.177,01 

ύλνιν Παζεηηθνύ 44.660.320,62 57.471.293,23 511.857,90 101.292,45 

          

          

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΟΓΧΝ  
1/1-

31/12/2012 

1/1-

31/12/2011 

1/1-

31/12/2012 

1/1-

31/12/2011 

Κχθινο Δξγαζηψλ  13.870.525,61 5.560.919,87 1.510.451,37 605.313,71 

Μηθηά Κέξδε / (Εεκηέο) 6.370.514,93 -38.397,90 362.048,59 94.592,17 

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 
4.632.087,36 -1.438.584,35 198.788,28 -75.636,30 

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ 2.949.709,03 -3.223.784,61 199.081,08 -79.352,59 

 

Ζ κεηαβνιή ζηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο είλαη ε παξαθάησ: 

 

ΥΡΖΖ 31/3/2011 – 31/12/2011 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηελ 31/3/2011 3.000.327,65 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ελνπνηνχκελεο κε ηε κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ρξήζεο 2011 -1.108.726,10 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηελ 31/12/2011 1.891.601,55 

ΥΡΖΖ 1/1/2012 – 31/12/2012 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηελ 1/1/2012 1.891.601,55 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ελνπνηνχκελεο κε ηε κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ρξήζεο 1/1-31/12/2012 1.020.355,38 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπγγελνχο 

εηαηξείαο -2.911.956,93 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηελ 31/12/2012 0,00 
 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο νηη ε αλαινγία ηεο ζπκκεηέρνπζαο ΗΑΧ Α.Δ. επί ησλ δηαθνξψλ 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. ζπλνιηθνχ πνζνχ € 4.649.181,86, 

αθαηξνχκελε απφ ηελ εκθαληδφκελε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο αμίαο ζπκκεηνρήο 

ζπλεπάγεηαη ην κεδεληζκφ ηεο αμίαο απηήο, ε ζπκκεηέρνπζα νθείιεη λα δηαθφςεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηε ζπκκεηνρή ηεο απηή δεδνκέλνπ φηη δε λνείηαη ε εκθάληζε ηεο 

κε αξλεηηθφ πνζφ.  
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9.  Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Σα δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ: 

 

 

Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

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. 

χκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., νη ελ ιφγσ επελδχζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην 

θφζηνο θηήζεο ηνπο κεησκέλεο κε ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. ηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ αθνξνχλ ζηηο εγθαηαζηεκέλεο ζηελ 

Διιάδα εηαηξείεο «Λεηψ Α.Δ.» θαη «Λεηψ Holdings A.E.» φπνπ ν Όκηινο ΗΑΧ ζπκκεηέρεη 

ζε πνζνζηφ 5,49% θαη 11,10% αληίζηνηρα. 

Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

 

10.  Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

  Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

Δηζεγκέλνη ηίηινη:       

Ακνηβαία θεθάιαηα 238.353,62 166.473,00 238.353,62 166.473,00 

Με εηζεγκέλνη ηίηινη: Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

ύλνιν 238.353,62 166.473,00 238.353,62 166.473,00 

 

Σα ακνηβαία θεθάιαηα απνηηκήζεθαλ ηελ 31/12/2012 κε βάζε ηηο αμίεο πνπ αλαθνηλψζεθαλ 

απφ ηελ εηαηξεία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα. 

 

 11. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

 

 

 

 
Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

Πειάηεο 56.561.588,92 27.175.966,72 19.754.035,45 3.114.198,75 

Γξακκάηηα ζην ραξη/ιάθην 9.200.156,68 13.746.204,16 2.142.110,87 4.932.900,76 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 4.899.810,38 3.786.427,55 2.358.963,76 1.916.771,62 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.546.881,91 1.613.768,36 261.549,22 605.865,98 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 657.826,07 602.091,84 414.903,07 377.624,66 

Δπηζθαιείο πειάηεο 5.633.244,69 4.730.600,14 3.334.106,60 2.712.302,95 

Μείνλ: πξνβι. απνκείσζεο -15.292.435,43 -13.002.538,94 -5.880.223,69 -5.001.296,32 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΛΑΣΧΝ 63.207.073,22 38.652.519,83 22.385.445,28 8.658.368,40 

 Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 
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31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 
Πξνθαηαβιεκέλνη-

παξαθξαηεκέλνη θφξνη εηζνδ/ηνο 5.110.520,75 5.814.148,41 2.261.119,96 3.133.399,31 

Απαηηήζεηο απφ Φ.Π.Α. 1.517.596,31 10.564.381,21 0,00 0,00 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 3.609.084,71 5.131.675,72 1.377.259,64 2.483.647,31 

Απαηηήζεηο θαηά ζπγαηξηθψλ 

& ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 47.704,06 1.001.016,13 61.205,12 1.471.305,85 

Πξνθ/ιέο αγνξψλ απνζ/ησλ 156.734,89 142.754,85 24.116,87 22.726,30 

Μεη/θνί ινγ/κνί ελεξ/θνχ 219.770,69 258.260,69 19.883,31 253.722,70 

Λνηπέο απαηηήζεηο 21.146,97 69.578,96 3.267,60 32.680,72 

Μείνλ: πξνβι. απνκείσζεο -500.000,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΧΝ 

ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 10.182.558,38 22.981.815,97 3.746.852,50 7.397.482,19 

 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαζψο αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ 

εληφο ηνπ έηνπο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

Ζ αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά 

πνζφ €13.727.076,88 θαη €24.554.553,39 αληίζηνηρα, νθείιεηαη ζηε ζπλεξγαζία απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2012 κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) θαη 

κε δεδνκέλν φηη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ ππνινίπνπ ησλ απαηηήζεσλ είλαη ρξνλνβφξα, 

θαζψο γηα ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε απαηηείηαη έιεγρνο ησλ κεληαίσλ ππνβνιψλ. 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ – ρξεσζηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο 

απνκείσζεο γηα φζνπο πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζθαιείο αιιά θαη βάζεη ηεο 

ελειηθίσζεο ησλ ππνινίπσλ ηνπο γηα απηνχο πνπ έρνπλ ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα θαη 

επηβαξχλεη ηζφπνζα ηα Απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θνλδχιη «Πειάηεο», αλακέλεηαη είζπξαμε απηψλ εληφο ηνπ Ά 

Δμακήλνπ ηνπ 2013 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4038/2012 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4132/2013 θαη ηεο ππ’ 

αξίζκ. Κ.Τ.Α. 18579/19.2.2013
 
ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξίζκ. Κ.Τ.Α. 9425/2013. 

χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ζα εηζπξαρζνχλ κεηά ηνλ 

ππνινγηζκφ έθπησζεο 8% επ’ απηψλ. Γηα ην πνζφ απηφ ηεο κείσζεο €12.749,38 θαη 

€905.488,50 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα, δηελεξγήζεθε ηζφπνζε πξφβιεςε. 

εκεηψλεηαη φηη ν Όκηινο ζηαζκίδνληαο ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ ππνινηπφκελσλ 

απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ έθπησζε, δελ έρεη πξνβεί αθφκε ζηελ ππνβνιή 

ηεο πξνβιεπφκελεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο.  
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Οη κεηαβνιέο ζηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηε ρξήζε 2012 θαη 2011 γηα ηελ Δηαηξεία 

θαη ηνλ Όκηιν, έρνπλ σο εμήο: 

 

  
Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ 

ΥΡΖΖ 
13.002.538,94 10.376.284,50 5.001.296,32 3.863.211,88 

Απμήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 
2.864.045,86 2.669.551,74 953.076,74 1.181.381,74 

Μεηψζεηο πξνβιέςεσλ απφ 

εηζπξαρζείζεο επηζθάιεηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

-74.149,37 -43.297,30 -74.149,37 -43.297,30 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ 

ΥΡΖΖ 
15.792.435,43 13.002.538,94 5.880.223,69 5.001.296,32 

 

Σε ρξήζε ηνπ 2012, ηφζν ε κεηξηθή εηαηξεία φζν θαη νη ινηπέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, 

πξνρψξεζαλ ζε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ χςνπο 

πεξίπνπ € 0,95 εθαη. θαη € 2,86 εθαη. αληίζηνηρα ιφγσ ηνπ δπζκελνχο επξχηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, αλαιχνληαη σο πξνο ηελ 

παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ ηνπο, σο αθνινχζσο: 

 

Απαηηήζεηο από Πειάηεο 
Οκίινπ 

31/12/2012 
Οκίινπ 

31/12/2011 
Δηαηξείαο  

31/12/2012 
Δηαηξείαο  

31/12/2011 

1 - 90 εκέξεο 29.788.358,86 15.760.317,39 16.410.531,46 4.019.075,97 

91 - 180 εκέξεο 7.547.229,16 4.706.808,65 2.347.548,40 1.126.749,02 

181 - 360 εκέξεο 6.516.695,61 5.934.966,42 1.628.141,07 1.705.700,59 

> 360 εκέξεο 19.354.789,59 12.250.427,37 1.999.224,35 1.806.842,82 

ύλνιν απαηηήζεσλ από Πειάηεο 63.207.073,22 38.652.519,83 22.385.445,28 8.658.368,40 

 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο απφ Φ.Π.Α., 

πξνπιεξσκέο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη θπξίσο απφ ππνβνιέο πξνο 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Ο θίλδπλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ειαρηζηνπνηείηαη ιφγσ ηεο 

χπαξμεο λνκνζεζίαο πνπ επηηξέπεη ηνλ ζπκςεθηζκφ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην κε ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πξνο απηφ. Σα πνζά 

εηζπξαθηένπ Φ.Π.Α. αλέξρνληαη θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζε € 1.517.596,31 (31 

Γεθεκβξίνπ 2011: € 10.564.381,21), κε δεδνκέλν φηη κεγάιν κέξνο ηνπ ππνινίπνπ ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 εηζπξάρζεθε κέζα ζην έηνο.  

Οη ινηπέο απαηηήζεηο πνζνχ € 3.267,60 θαη € 21.146,97 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν 

αληίζηνηρα, αθνξνχλ ζε ινγαξηαζκνχο δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη ρξεκαηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ. 
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12.  Απνζέκαηα 

  Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

Αλαιψζηκα Τιηθά 3.025.330,84 3.816.024,73 1.131.377,20 1.526.301,25 

Τπόινηπν 3.025.330,84 3.816.024,73 1.131.377,20 1.526.301,25 

 

Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ θξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε αλαινγηθφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 

επαξθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  

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. 

 

13.  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη 

ρακεινχ θηλδχλνπ. 

  Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

Σακείν 52.235,15 244.448,97 33.657,81 231.693,08 

Σξαπ. θαη/ζεηο φςεσο 6.854.538,21 3.537.355,78 2.330.848,09 622.914,79 

Πξνζεζκηαθέο θαηαζ/εηο 3.642.504,86 3.799.999,97 2.000.000,00 3.199.999,97 

ύλνιν 10.549.278,22 7.581.804,72 4.364.505,90 4.054.607,84 

 

 

14.  Γάλεηα 

Σα δάλεηα παξαθνινπζνχληαη  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 31/12/2012 έρεη σο εμήο: 

 

 Βξαρππξόζεζκα Μαθξνπξόζεζκα ύλνιν 

ΗΑΧ ΑΔ 13.303.500,00 60.331.500,00 73.635.000,00 

ΗΑΧ GENERAL AE 2.960.000,00 26.640.000,00 29.600.000,00 

ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ A.E 2.440.000,00 46.320.000,00 48.760.000,00 

ύλνιν 18.703.500,00 133.291.500,00 151.995.000,00 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ιήμε αλά 

εηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2011 είραλ σο εμήο: 

 

 Βξαρππξόζεζκα Μαθξνπξόζεζκα ύλνιν 

ΗΑΧ ΑΔ 36.000.000,00 40.250.000,00 76.250.000,00 

ΗΑΧ GENERAL AE 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 

ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ A.E 5.672.800,00 43.083.398,00 48.756.198,00 

ύλνιν 72.272.800,00 83.333.398,00 155.606.198,00 

 



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

Page 81 of 100 

Να ζεκεησζεί φηη νη δφζεηο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ, γηα ηηο νπνίεο γελλάηαη 

ππνρξέσζε εμφθιεζήο ηνπο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ αιιά κεηαθέξνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.  

 

Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2012, ε κεηξηθή εηαηξεία ΗΑΧ Α.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΗΑΧ 

GENERAL A.E. θαη ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. έρνπλ ζπλνκνινγήζεη κε ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο Δ.Σ.Δ. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. θαη Δ.Σ.Δ. ΚΤΠΡΟΤ LTD, ηε ζχλαςε λέσλ θνηλψλ 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα πθηζηάκελα βξαρππξφζεζκα, θαη 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα ησλ σο άλσ ηξαπεδψλ.  

Ζ λέα απηή ζπκθσλία πξνβιέπεη 10εηή απνπιεξσκή ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο 

θαη ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία θαηά ηελ 31/12/2012 αλέξρνληαλ ζε € 67,035 εθαη. θαη € 145,395 

εθαη. γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα. 

Ζ ρξνληθή θαηαλνκή ηεο απνπιεξσκήο ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επνκέλσλ ρξήζεσλ έρνπλ σο θάησζη: 

 

  Όκηινο  

31/12/2012 

Δηαηξεία  

31/12/2012 

Υξήζε 2013 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2014 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2015 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2016 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2017 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2018 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2019 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2020 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2021 12.103.500,00 6.703.500,00 

Υξήζε 2022 36.463.500,00 6.703.500,00 

ύλνια 145.395.000,00 67.035.000,00 

 

 

14.1  Καζαξόο Γαλεηζκόο 

 

  Όκηινο  

31/12/2012 

Όκηινο  

31/12/2011 

Δηαηξεία  

31/12/2012 

Δηαηξεία  

31/12/2011 

χλνιν Γαλεηζκνχ 151.995.000,00 155.606.198,00 73.635.000,00 76.250.000,00 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα & 

Ηζνδχλακα -10.549.278,22 -7.581.804,72 -4.364.505,90 -4.054.607,84 

Καζαξόο Γαλεηζκόο 141.445.721,78 148.024.393,28 69.270.494,10 72.195.392,16 
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15.  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

16.  Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

19, έρεη ζπληαρζεί αλαινγηζηηθή κειέηε απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε εκεξνκελία 

31/12/2012, κε ηελ κέζνδν επηινγήο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 2.14.  

Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςαλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ εθηηκψκελα ππφινηπα γηα ηε 

ρξήζε ηνπ 2012 αλά εηαηξεία: 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2012 31/12/2011 

ΗΑΧ Α.Δ. 1.143.419,00 1.701.095,00 

ΗΑΧ GENERAL ΑΔ 776.939,00 989.015,00 

MEDSTEM SERVICES ΑΔ 7.910,00 6.773,00 

ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ ΑΔ 68.447,00 50.129,00 

ΟΜΗΛΟ 1.996.715,00 2.747.012,00 

Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 

πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ έρνπλ σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο (*) 4,70% 4,70% 

Αλακελφκελε κέζε εηήζηα αχμεζε απνδνρψλ (**) 0,00% 0,00% 

Μέζε αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή  

πξνζσπηθνχ 24,41-30,15 24,41 

 

(*)  χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ 

κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε απνδφζεηο ηεο 

αγνξάο, πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε 

ρψξεο πνπ δελ ππάξρεη «αμηφινγε» αγνξά εηαηξηθψλ νκνιφγσλ (deep market), ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη απνδφζεηο ηεο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ. ε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πεξηπηψζεηο, ην λφκηζκα θαη ε εθηηκψκελε δηάξθεηα ησλ νκνιφγσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηά κε εθείλα ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

  

Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο 38.397.307,05 34.421.334,99 7.651.910,63 6.899.944,84 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 5.174.549,31 2.825.159,22 3.252.190,20 1.593.441,78 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 3.160.615,85 2.883.754,83 1.793.994,53 1.649.884,87 

Πηζησηέο δηάθνξνη 6.485.023,05 6.711.293,03 3.288.698,04 3.995.174,20 

Μεηαβ. Λνγ/κνί παζεηηθνχ 611.482,95 509.490,49 333.601,41 306.586,87 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 273.675,98 214.779,23 90.112,74 118.397,21 

ύλνιν 54.102.654,19 47.565.811,79 16.410.507,55 14.563.429,77 
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Οη κέζεο ηηκέο ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012 (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο θαη ζπλεπψο κε θαηάιιειεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηαο θχζεσο απνηίκεζε.  

Γηα ην ιφγν απηφ σο βάζε γηα ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο ησλ 

επξσπατθψλ νκνιφγσλ iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ν νπνίνο θαηά ηελ 

31/12/2012 είρε κέζε απφδνζε ίζε κε 2,71% ελψ θαηά ηελ 31/12/2011 είρε 5,16%.  

Γνζέληνο φηη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαηά ηελ 31/12/2011 ήηαλ 4,7%, θαη βάζεη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ιφγσλ, σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίζηεθε ην 4,2% έηζη ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ιφγσ επηηνθίνπ.  

Σν επηιεγκέλν επηηφθην 4,2% αθνινπζεί ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ iBoxx AA Corporate Overall 

10+ EUR indices, αιιά πξνηείλεηαη λα κελ κεησζεί πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην επηηνθίν 

31/12/2011 πνπ ήηαλ 4,7% θαζψο απηφ ζα αχμαλε ζεκαληηθά ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο 

πξνο ην πξνζσπηθφ απφ ρξήζε ζε ρξήζε.  

Σν επηηφθην απηφ ζεσξείηαη ζπλεπέο σο πξνο ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19, δειαδή είλαη βαζηζκέλν 

ζε νκφινγα αληίζηνηρα σο πξνο ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο θαη ελδεδεηγκέλν γηα καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο. 

 (**)  χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ κηζζψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ παιαηφηεηα, ηηο πξναγσγέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιινπο 

ζρεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Καηά ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19 αιιά θαη ηελ 

εγρψξηα ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε καθξνπξφζεζκε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδφκελσλ αλακέλεηαη ζην 2%.  

Οη παξαδνρέο απηέο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Ζ δαπάλε γηα πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ εηαηξεία πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο 

ππνρξέσζεο είλαη: 

 

 

Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Παξνχζα αμία ηεο ππνρξεψζεσο ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2.747.012,00 3.745.413,13 1.701.095,00 2.270.673,57 

Γαπάλε ηφθνπ  129.109,53 176.034,42 79.951,47 106.721,66 

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 232.497,27 232.497,27 133.913,49 133.913,46 

Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο -584.154,02 -644.798,89 -484.672,59 -157.954,44 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/(δεκηά)  ζηελ 

ππνρξέσζε -527.749,78 -762.133,93 -286.868,37 -652.259,25 

Παξνχζα αμία ηεο ππνρξεψζεσο ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 1.996.715,00 2.747.012,00 1.143.419,00 1.701.095,00 
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17.  Άιια έζνδα (θέξδε) 

 

  Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

- Έζνδα απφ κηζζψκαηα 
(1)

 912.353,04 1.153.742,62 712.325,12 934.162,65 

- Δπηρνξεγήζεηο 81.101,43 202.487,60 54.945,89 123.463,75 

- Παξεπφκελεο ππεξεζίεο 
(1)

 1.668.633,35 2.661.883,76 1.474.574,27 2.744.017,36 

- Λνηπά έζνδα πειαηψλ θαη    

   Κέξδε πάγησλ ζηνηρείσλ 81.169,47 8.478,87 8.708,27 960,61 

- Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.  

   Υξήζεσλ 
(2)

 1.492.412,77 1.354.830,12 1.014.734,37 1.349.574,58 

- Έζνδα πξνεγ.ρξήζεσλ 351.953,68 193.390,88 188.056,55 126.636,92 

- Έζνδα απφ επαλεθηίκεζε 

αθηλήησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Λνηπά 27.960,48 34.048,82 29.400,48 36.831,07 

 ύλνιν 4.615.584,22 5.608.862,67 3.482.744,95 5.315.646,94 

 

(1) 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. Γηα ηε ρξήζε 1/1–31/12/2012, 

ηα αλσηέξσ έζνδα ζπξξηθλψζεθαλ θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ελνηθίσλ απφ ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ κηζζψλεη ε εηαηξεία ζε ηξίηνπο θαη απφ ηηο ινηπέο ιεηηνπξγηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ αλαζεσξήζεθαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα εμ’ αηηίαο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

 

(2)  Σα έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ αθνξνχλ α) ζε αχμεζε καθξνπξφζεζκσλ 

πξνβιέςεσλ γηα λέεο εθθξεκνδηθίεο νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ εληφο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ζε 

κείσζε πθηζηάκελσλ εθθξεκνδηθηψλ νη νπνίεο ηειεζηδίθεζαλ ππέξ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ 

κε απνηέιεζκα ηελ 31/12/2012 λα παξνπζηαζηεί ζπκςεθηζκέλν έζνδν απφ ηηο αηηίεο απηέο 

χςνπο €260.000,00, β) ζε κείσζε ζηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηνπ 

Γ.Λ.Π. 19 θαη ιφγσ ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνζνχ χςνπο € 

769.752,00, γ) ζε δηαγξαθή κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξνβιέςεσλ πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθιείςεη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είραλ 

ζρεκαηηζηεί νη νπνίεο δελ πθίζηαληαη θαηά ηελ 31/12/2012 πνζνχ χςνπο € 462.660,77. 
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18.  Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό  

 

 Οκίινπ Οκίινπ Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

- Υξεσζηηθνί ηφθνη 932.546,08 1.000.284,67 681.890,67 752.277,19 

- Σφθνη εθρψξεζεο ρξεκ/θψλ 

απαηηήζεσλ (factoring) 30.182,40 98.069,20 0,00 0,00 

- Σφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ 7.791.044,18 4.914.970,03 4.374.307,76 1.373.170,06 

- Εεκηέο απφ ππνηίκεζε 

ρξενγξάθσλ  0,00 165.141,64 0,00 165.141,64 

- Υαξηφζεκν & ΟΓΑ δαλείσλ 44.172,38 33.840,00 44.172,38 33.840,00 

- Λνηπά 27.634,77 65.658,45 8.040,20 48.142,72 

ύλνιν  8.825.579,81 6.277.963,99 5.108.411,01 2.372.571,61 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα         

- Πηζησηηθνί ηφθνη 222.772,27 269.591,86 123.500,08 72.029,36 

- Κέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ 

εχινγε αμία 71.880,62 0,00 71.880,62 0,00 

- Μεξίζκαηα  0,00 -11,55 75.735,00 110.605,00 

- Έζνδα νκνινγηψλ ειιεληθψλ 

δαλείσλ 224.020,96 12.240,15 22.402,09 12.240,15 

- Έζνδα απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν  518.673,85 281.820,46 293.517,79 194.874,51 

 

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξείαο (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ Οκίινπ) εκθαλίδεηαη 

απμεκέλν θαηά € 1,03 εθαη. πεξίπνπ ην νπνίν αθνξά ζε ηφθνπο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο 

ρξήζεο θαη πξνέθπςε απφ ηελ αλαδξνκηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο λέαο ζπκθσλίαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο (βιέπε θαη εκείσζε 14). 

ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα κεξίζκαηα πνπ έρεη εηζπξάμεη ε 

κεηξηθή εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο. Γηα ηε ρξήζε 

1/1 – 31/12/2012, ηα κεξίζκαηα απηά αλέξρνληαη ζε πνζφ €76.500,00 θαη αθνξνχλ ζηελ θαηά 

100% (άκεζα θαη έκκεζα) ζπγαηξηθή ηεο «MEDSTEM SERVICES Α.Δ.» ελψ γηα ηελ 

αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2011 ηα κεξίζκαηα απηά αλέξρνληαλ ζε €110.660,00 θαη αθνξνχζαλ 

ζηελ θαηά 100% (άκεζα θαη έκκεζα) ζπγαηξηθή ηεο «ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ Α.Δ». 

Δπίζεο, ζηε ρξήζε 1/1 – 31/12/2011, δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θέξδε απφ ηελ πψιεζε 

κεηνρψλ ηεο «ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ Α.Δ.» πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία «MEDSTEM SERVICES Α.Δ.» πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία. 

 

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 
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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.  

χκθσλα κε ηηο ειιεληθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ Νφκνπ 3943/2011 δηακνξθψζεθε ζε 20% γηα ην 2011 θαη 2012 

ελψ κεηά θαη ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ Νφκνπ 4110/2013, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ νξίδεηαη ζε 26% γηα ηε ρξήζε 2013 θαη κεηά. 

 

  Οκίινπ 

31/12/2012 

Οκίινπ 

31/12/2011 

Δηαηξείαο 

31/12/2012 

Δηαηξείαο 

31/12/2011 

Γ.Λ.Π. Φόξνο εηζνδ. (20%) -4.990.869,60 3.773.454,97 -3.945.758,68 2.341.755,31 

Φφξνο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ εηαηξεηψλ 

ελνπνηνχκελσλ κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο -727.989,26 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν θόξνπ (ΓΛΠ) -5.718.858,86 3.773.454,97 -3.945.758,68 2.341.755,31 

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ ζηελ ρξήζε 

ζπκςεθηζκνχ 1.179.735,55 -1.053.042,60 1.234.434,24 0,00 

Λνηπνί θφξνη ηέιε -239.665,09 -252.531,43 -91.404,33 -78.667,90 

Αλαβαιιφκελε Απαηη/Τπνρξ. απφ 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία 7.953.848,61 -16.332,36 4.587.714,48 0,00 

Αλαβαιιφκελε Απαηη/Τπνρξ. απφ 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ζπγγελνχο 

εηαηξείαο 727.989,26 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο-θφξνο  Τπνρξέσζε/Απαίηεζε -203.224,55 -1.134.117,26 -294.058,17 -1.046.668,70 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ -1.030.590,92 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 2.669.234,00 1.317.431,32 1.490.927,54 1.216.418,71 

 

ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο 31/12/2012, νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη ζπκςεθηζκέλεο. 

Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πξνζάξκνζε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο έηζη ψζηε ηελ 31/12/2012 λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαζαξή ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Δληφο ηνπ 2012 δηαγξάθεθε κέξνο απφ ηηο αλαβαιιφκελεο  

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηε ρξήζε 2007 χςνπο € 

54.698,69. 

  
Σξέρσλ Γ.Λ.Π. 

θόξνο 

Δ.Σ.ΑΚ. - 

Φ.Α.Π. - 

Λνηπά 

Πξνζαξκνγή 

αλαβ. Απαηηεζ. 

ζηε ρξήζε 

ζπκςεθηζκνύ 

Αλαβαιιόκελε 

Απαηη/Τπνρξ. από 

αλαπξνζαξκνγή 

ζηελ εύινγε αμία 

Αλαβαιιόκελε 

Απαηη/Τπνρξ. 

Γηαθνξέο 

θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ 

Πξαγκαηηθή 

θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε 

Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά 

ρξήζεηο 

ΗΑΧ Α.Δ. -3.945.758,68 -91.404,33 1.234.434,24 4.587.714,48 -294.058,17 0,00 1.490.927,54 2009-2012 

ΗΑΧ GENERAL 

Α.Δ. -1.011.306,65 -62.360,73 0,00 1.571.312,56 478.718,92 0,00 976.364,10 2008-2012 

MEDSTEM 

SERVICES Α.Δ. 142.614,55 0,00 0,00 0,00 22.704,28 0,00 165.318,83 2010-2012 

ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ 

Α.Δ. 1.294.210,81 -40.137,82 -54.698,69 236.720,80 -405.504,18 -1.030.590,92 0,00 2007-2012 

ΗΑΧ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ. -1.355.128,33 -24.585,75 0,00 1.379.714,08 0,00 0,00 0,00 2007-2012 

ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΠΟΛΤΓΤΝ. Α.Δ. -171.680,32 -4.476,26 0,00 178.386,69 0,00 0,00 2.230,11 2007-2012 

ΗΑΧ ΔΠΗΥ.ΤΓΔΗΑ 

Α.Δ. 935,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,52 2007-2012 

ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ Α.Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2012 

HOCO Α.Δ. 55.243,50 -16.700,20 0,00 0,00 -5.085,40 0,00 33.457,90 2011-2012 
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Απφ ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Α.Δ. θαη νη Δ.Π.Δ. πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην 

Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν 

εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή 

ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ νινθιήξσζεο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ εηαηξεία 

«Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ 

γξαθείν ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα 

εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ 

ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ 

δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Γηα ηε ρξήζε 2011, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ειέγρζεθαλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή-Λνγηζηή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν.2238/1994, ν νπνίνο θαη 

εμέδσζε γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο 

επηθχιαμε.  

Γηα ηε ρξήζε 2012, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά 

πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ 

πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απφ ηε ρξήζε 2013 θαη κεηά, 

απμήζεθε απφ 20% ζε 26%. Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δελ είρε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ 2012. Καηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ε επίδξαζε απφ 

ηελ παξαπάλσ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ςεθίζζεθε απφ ην Κνηλνβνχιην 

ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2013, ζα ήηαλ κηα αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 

θαηά € 3,17 εθαη. θαη € 4,37 εθαη. γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα. 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο, έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ην ζσξεπηηθφ ππφινηπν ηεο νπνίαο έρεη, ηελ 31/12/2012, σο 

εμήο: 

 

ΥΡΖΖ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

2009 350.355,54 350.355,54 

2010 281.828,28 273.438,69 

ΤΝΟΛΟ 632.183,82 623.794,23 

 

 

20.  Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, 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).  
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Οκίινπ Δηαηξείαο 

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο (απφ ηηο ζπλερηδφκελεο 

εθκεηαιιεχζεηο) 4.275.883,40 -227.636,23 -3.743.644,96 8.403.849,10 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ (ΓΛΠ33) 53.155.053 53.155.053 53.155.053 53.155.053 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή -0,0804 0,0043 -0,0704 0,1581 

 

Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 33, ν ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ηελ 31/12/2012 θαη ηελ 31/12/2011 

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 2011.  

Με ηελ έγθξηζή ηεο θαηαβνιήο ηνπ απφ ηελ εθάζηνηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

Σελ 31/12/2012, εμέπλεπζε ε πξνζεζκία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο πνπ αθνξά ζηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2006, χςνπο € 0,30 αλά κεηνρή. Σα κεξίζκαηα ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο πνπ δελ 

εηζπξάρζεζαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζα παξαγξαθνχλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011, ε κεη’ αλαβνιή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 21/6/2012, απνθάζηζε φπσο ην Α’ ππνρξεσηηθφ θαη πξφζζεην κέξηζκα 

ζπλνιηθνχ χςνπο €2.976.682,97 λα κεηαθεξζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο 

θεθαιαηνπνίεζε (βιέπε θαη ζεκείσζε 28), κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη θαηά 

ηελ 31/12/2012 ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο.   

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012, ιφγσ χπαξμεο δεκηψλ, ε Δηαηξεία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα. 

 

22.  Δγγπήζεηο – Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Δγγπήζεηο 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία, ηελ 31/12/2012, έρεη δψζεη εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο χςνπο € 83,06 εθαη. 

ππέξ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ ηεο εηαηξεηψλ νη νπνίεο αλαιχνληαη αλά εηαηξεία σο εμήο: 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΔΖ ΤΦΟ ΔΓΓΤΖΖ 

ΗΑΧ GENERAL Α.Δ. Θπγαηξηθή 30.600.000,00 

ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. Θπγαηξηθή 48.760.000,00 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ. πγγελήο 3.700.000,00 

ΤΝΟΛΟ   83.060.000,00 

 

Γηθαζηηθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ, πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο: 

Η. Απαηηήζεηο ηξίησλ από αζηηθή επαγγεικαηηθή επζύλε ηαηξώλ νη νπνίεο θαιύπηνληαη 

από ζπκβάζεηο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο.  
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Καηά ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηαηξψλ, έρνπλ αζθεζεί αγσγέο απφ 

αζζελείο θαη θιεξνλφκνπο απηψλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν απαηηήζεηο, θπξίσο γηα ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ επηθαινχκελα ηαηξηθά ιάζε.  

Σα αηηνχκελα θνλδχιηα ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά δηθφγξαθα, 

αλέξρνληαη ζε εμσπξαγκαηηθά χςε θαη δελ πξφθεηηαη λα επηδηθαζζνχλ απφ ηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα λνκνινγία, αιιά ην χςνο ηνπο δελ κπνξεί θαη λα 

ζηαζκηζηεί κε αθξίβεηα. 

Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πξνβιέπεηαη 

ζεηηθή γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

επδνθηκήζνπλ νξηζκέλεο εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ, ζα θαιπθζνχλ ζρεδφλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα αζηηθή 

επαγγεικαηηθή επζχλε ηφζν ε Δηαηξεία φζν θαη νη ζπλεξγάηεο ηαηξνί. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Αζπίο 

Πξφλνηαο ΑΔΑΕ» θαη ηεο ζέζεο απηήο ζε εθθαζάξηζε, αλαπξνζαξκφζζεθαλ νη πξνβιέςεηο 

ψζηε λα εκπεξηέρνπλ πιένλ ην ζχλνιν ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη 

εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηθαλνπνηεζνχλ απφ ην πξντφλ εθθαζάξηζεο ηεο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο.  

IΗ. Απαηηήζεηο ηξίησλ από αζηηθή επαγγεικαηηθή επζύλε ηαηξώλ νη νπνίεο δελ 

θαιύπηνληαη από ζπκβάζεηο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010,  ε Γηνίθεζε δελ πξνρψξεζε ζε αλαλέσζε ησλ αζθαιηζηήξησλ 

ζπκβάζεσλ (νη νπνίεο έιεμαλ 20.11.2010), δηφηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα λα ζπλερίζνπλ 

ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο, απαίηεζαλ 

πεξαηηέξσ θάιπςε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ κε απαιιαγή αλά πεξηζηαηηθφ, πνζνχ ην νπνίν 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλεζεο πνζφ πνπ εθδηθάδνπλ ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα. Μέρξη ηελ 

31/12/2012, δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ αγσγέο πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ζπκβάζεηο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκβάλησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ιήμε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζα 

δηελεξγείηαη πξφβιεςε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηεο δεκίαο πνπ εθηηκάηαη απφ 

ηελ θάζε Δηαηξεία φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςεη. 

IIΗ. Απαηηήζεηο από εξγαηηθέο δηαθνξέο 

Πιένλ ησλ σο άλσ ππνζέζεσλ, πθίζηαληαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ (εξγαηηθέο δηαθνξέο θιπ.), 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 θάζε 

πηζαλφ θίλδπλν. 

 

πλνιηθά, θαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πθίζηαληαη αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ γηα απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ αγσγηθνχ αηηήκαηνο πνζνχ πεξίπνπ € 

88,48 εθαη. θαη € 109,98 εθαη. αληίζηνηρα, πνπ εθθξεκνδηθνχλ. Αλ θαη ε ηειηθή έθβαζε ησλ 

ππνζέζεσλ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην, ε Δηαηξεία θαη ν 

Όκηινο έρνπλ ζρεκαηίζεη κέρξη ηελ 31/12/2012, ζσξεπηηθή πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο πνζφ πεξίπνπ € 1,86 εθαη. θαη € 2,34 εθαη. αληίζηνηρα ζε βάξνο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ. 
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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»). 

 

24.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Δγγπήζεηο  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Γ.Δ.Ζ. 115.665,00 115.665,00 79.360,00 79.360,00 

Ο.Σ.Δ. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99 

ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 5.711,20 5.711,20 5.711,20 5.711,20 

ΔΤΓΑΠ 6.090,63 6.090,63 5.491,00 5.491,00 

ΑΔΡΗΧΝ 7.506,38 7.506,38 7.479,97 7.479,97 

ΚΣΗΡΗΧΝ 16.875,05 16.495,05 0,00 0,00 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 7.864,71 11.948,71 880,00 2.852,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 659.961,08 704.351,06 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 822.109,25 870.203,23 99.192,16 101.164,16 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

ΑΞΗΑ ΚΟΗΝΧΝ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ  

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΑΞΗΑ ΤΠΔΡ 

ΣΟ ΑΡΣΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

      

1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 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 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ 

Κεθαιαίνπ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείσζε κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 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 

 
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 

      

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 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 
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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. Ζ είζπξαμή ηνπο αλακέλεηαη λα γίλεη ζε 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αθνξνχλ έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θχιαμεο βιαζηνθπηηάξσλ “MEDSTEM SERVICES 

Α.Δ.” θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έμνδα εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνζθέξνληαη θαη νη 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θχιαμεο. 

 

25.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

  
Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

ΛΖΦΘΔΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΝΟΗΚΗΧΝ 66.479,76 71.679,76 42.105,85 42.105,85 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΔΟΓΑ 

ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 6.623.584,86 6.581.280,32 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 6.690.064,62 6.652.960,08 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 ζπκθσλεζεηζψλ 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, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο 

(βιέπε ζεκείσζε 15 Οηθ. Καηαζηάζεσλ) θαη πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 2009 θαη 2010 κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ην ελδερφκελν επηβνιήο 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. (βιέπε θαη 

ζεκείσζε 19 Οηθ. Καηαζηάζεσλ). 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αθνξνχλ ζε δεδνπιεπκέλεο ακνηβέο γηαηξψλ 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, νη νπνίεο ζα απνδνζνχλ κεηά ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απφ ηα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία.  

 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Πξφβιεςε γηα εθθξεκνδηθίεο 2.338.424,04 2.411.404,57 1.864.760,80 2.146.941,33 

Πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ 632.183,82 632.183,82 623.794,23 623.794,23 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 634.908,32 1.288.581,69 68.943,72 350.473,19 

ΤΝΟΛΟ 3.605.516,18 4.332.170,08 2.557.498,75 3.121.208,75 
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27.  Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνζαπμήζεηο & Λνηπά έμνδα πειαηψλ  263.246,66 30.649,04 64.010,82 9.984,78 

Εεκίεο Δθπνίεζεο Πάγησλ ηνηρείσλ 270.910,01 29.047,89 270.715,17 16.138,16 

Φφξνη-Σέιε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ 138.942,53 353.221,45 18.440,60 5.438,38 

Πεξηθνπέο θαη ινηπά έμνδα αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ 995.617,15 508.979,81 0,00 0,00 

Λνηπά έμνδα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ 213.822,94 115.474,22 11.858,31 115.474,22 

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 229.200,00 13.500,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 2.111.739,29 1.050.872,41 365.024,90 147.035,54 

 

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 θχξηα 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 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Οηθφπεδα 21.495.361,86 43.168.739,20 11.658.658,79 18.407.458,79 

Κηίξηα 22.548.708,45 36.359.070,10 21.043.584,77 32.645.642,71 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζπγγελνχο εηαηξείαο -2.911.956,93 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν απνζεκαηηθώλ εύινγεο 

αμίαο 41.132.113,38 79.527.809,30 32.702.243,56 51.053.101,50 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 9.174.746,82 9.174.746,82 8.583.800,33 8.583.800,33 

Δηδηθά απνζεκαηηθά 6.006.520,99 3.029.838,02 6.006.520,99 3.029.838,02 

ύλνιν ινηπώλ απνζεκαηηθώλ 15.181.267,81 12.204.584,84 14.590.321,32 11.613.638,35 

 

Γηα ηε ζσξεπκέλε ππεξαμία απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία, πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2012, 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. 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ εθηηκήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ εθηίκεζε (αλαπξνζαξκνγή) βαζίζζεθε ζηηο 

αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ θαη έδεημε φηη ε αμία απηψλ έρεη απνκεησζεί. Ζ δεκία 

απνκείσζεο (κεησκέλε θαηά ην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο) πνζνχ €18.350.857,94 

θαη €35.483.738,99 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αληίζηνηρα, κείσζε απ’ επζείαο ηα 



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

Page 93 of 100 

ζρεκαηηζκέλα γηα ηελ ίδηα αηηία απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο 

κείσζεο €266.790,02 αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηνπ 

Οκίινπ (αθνξά ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ.). 

Οη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπγγελνχο εηαηξείαο αθνξά ζηε 

κείσζε ησλ απνζεκαηηθψλ εχινγεο αμίαο ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ.» θαηά ην κέξνο πνπ νη κεηψζεηο απηέο 

αλαινγνχλ ζην αθξηβέο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγγελή εηαηξεία. 

ηα ινηπά απνζεκαηηθά πεξηιακβάλεηαη: 

α) ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ην νπνίν 

θαηαινγίδεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ απφ ηηο Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο 

θαη δεκηνπξγείηαη κε ηε κεηαθνξά πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ 5% επί ησλ εηήζησλ θεξδψλ, κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, έσο φηνπ απηφ θζάζεη ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο παξά κφλν ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο. 

β) ην εηδηθφ απνζεκαηηθφ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κεηά ηηο θάησζη απνθάζεηο: 

 ηεο κεη' αλαβνιήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ΗΑΧ Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 29/6/2011 θαη απνθαζίζηεθε φπσο ην 

πξνηεηλφκελν πξνο δηαλνκή κέξηζκα  € 0,057 αλά κεηνρή ηεο ρξήζεο 2010, ζπλνιηθνχ 

χςνπο € 3.029.838,02 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. 

 ηεο κεη' αλαβνιήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ΗΑΧ Α.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 21/6/2012 θαη απνθαζίζηεθε φπσο ην 

πξνηεηλφκελν πξνο δηαλνκή πξψην θαη πξφζζεην κέξηζκα ηεο ρξήζεο 2011, ζπλνιηθνχ 

χςνπο € 2.976.682,97 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. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 

 

Σελ 18/07/2011, ε ζπγγελήο εηαηξεία «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ Α.Δ.» πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε θνηλνχ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε ηελ έθδνζε ηεηξαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (450.000) θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ Οκνινγηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα Δπξψ (€10) ε θαζεκία, ζπλνιηθνχ χςνπο € 

4.500.000,00, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Δθδφηξηαο. Ζ δηάξθεηα 

ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ είλαη πέληε έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε ηειηθή 

απνπιεξσκή ηνπ πνζνχ ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαηά ην θεθάιαην ζα γίλεη ζηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο πεξηφδνπ ηνπ δαλείνπ ην 2016.  Σν νκνινγηαθφ δάλεην θαιχθζεθε θαηά 10% απφ 

ηελ ΗΑΧ Α.Δ. θαη θαηά 90% απφ ηελ HOCO A.E. Σν ελ ιφγσ νκνινγηαθφ δάλεην, 

επηκεηξάηαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη ηφθνη 

ππνινγίδνληαη κε ην πξναλαθεξζέλ πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη πηζηψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. 
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30. Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

  

Αθνξά ηελ κίζζσζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηαηξηθφ κεράλεκα) κε κεηαβίβαζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ γηα πεξίπνπ δχν έηε θαη κε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο κεηά ηελ πάξνδν απηψλ.  

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο θαη ην 

αληίζηνηρν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ησλ 

κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

κίζζσζεο θαη αληηπξνζσπεχεη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επηβάξπλζεο πάλσ ζην εθάζηνηε 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 

Αλάιπζε Τπνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Διάρηζηα κηζζώκαηα από 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Μέρξη έλα έηνο 246.972,00 - 

Απφ 1 έηνο κέρξη 5 έηε 41.162,00 - 

ύλνιν 288.134,00 - 

Μείνλ: Μειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 21.980,22 - 

Σξέρνπζα αμία ππνρξεώζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 266.153,78 - 

 

 

31. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ. 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011, ηνπ Οκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

  

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Μηζζσηνί 1.611 1.638 733 757 

Ζκεξνκίζζηνη 78 112 59 86 

ύλνιν πξνζσπηθνύ 1.689 1.750 792 843 
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32. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 

31/12/2012. 

 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απφ ηε ρξήζε 2013 

θαη κεηά, απμήζεθε απφ 20% ζε 26%. Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δελ είρε ηζρχ θαηά 

ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη επεξεάζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2012. Καηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ, ε επίδξαζε απφ ηελ παξαπάλσ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

πνπ ςεθίζζεθε απφ ην Κνηλνβνχιην ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2013, ζα ήηαλ κηα αχμεζε ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαηά € 3,17 εθαη. θαη € 4,37 εθαη. γηα ηελ 

Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα. 

 Με ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο HOCO ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ηεο 14/1/2013 απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κέρξη ην πνζφ ησλ € 2.000.000,66 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη 

κε ηελ έθδνζε 4.081.634 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 

0,49 εθάζηεο θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,49. Ζ αχμεζε απηή δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί. 

 ηηο 11/2/2013 ε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο 

ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. 

απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ €10.000.000,45 

κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε ηελ έθδνζε 18.181.819 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,55 θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,55 ε θάζε κία, κε δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην θαηά ηελ αλαινγία 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, ήηνη γηα θάζε κία (1) κεηνρή πνπ θαηέρνπλ, 

ζα εγγξάθνληαη γηα 2,085 λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Ζ αχμεζε 

απηή δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4038/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4132/2013 θαη ηεο ππ’ αξίζκ. Κ.Τ.Α. 

18579/19.2.2013
 
ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξίζκ. Κ.Τ.Α. 9425/2013, ην ππφινηπν 

ησλ απαηηήζεσλ πξν Φ.Π.Α. κέρξη 31/12/2011 απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία πνπ πιένλ 

έρνπλ εληαρζεί ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζα εμνθιεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ κεηά ηνλ 

ππνινγηζκφ έθπησζεο 8% επ’ απηψλ. εκεηψλεηαη φηη ν Όκηινο ζηαζκίδνληαο ηνλ 

ηξφπν είζπξαμεο ησλ ππνινηπφκελσλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ 

έθπησζε, δελ έρεη πξνβεί αθφκε ζηελ ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο ππεχζπλεο 

δήισζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο.  

 Οη Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ, κε δηαξθή ζηφρν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ πγείαο, πηζηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο Πξφηππν ISO 9001:2008 

γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ ν Όκηινο ΗΑΧ αλέπηπμε θαη εθαξκφδεη 

ζηηο Κιηληθέο ηνπ Οκίινπ (ΗΑΧ θαη ΗΑΧ Παίδσλ, ΗΑΧ General, ΗΑΧ Θεζζαιίαο 

θαη «Φηινθηήηεο»). Δηδηθά ην ΗΑΧ Θεζζαιίαο πηζηνπνηήζεθε θαη θαηά HACCP πνπ 

αθνξά ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. Σα Πηζηνπνηεηηθά απνλεκήζεθαλ 

θαηφπηλ επηζεψξεζεο απφ ηνλ έγθξηην θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο TUV Hellas (ζπγαηξηθή ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο TUV Nord ηεο 

Γεξκαλίαο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο πηζηνπνίεζεο, επηζεσξήζεθε ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε Κιηληθήο ηνπ Οκίινπ, επηβεβαηψλνληαο γηα κία 

αθφκα θνξά ην πςειφ επίπεδν παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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Γελ ππάξρνπλ άιια, κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ, γεγνλφηα πνπ λα αθνξνχλ είηε ηνλ 

Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Μαξνύζη, 28/03/2013 

 

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 Η. 

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) 
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Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1
ε
 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΧ 31

ε
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 
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Σ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν.3401/2005 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ  άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3401/2005 ηηο 

νπνίεο ε εηαηξία δεκνζίεπζε θαη θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

2012. 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ & ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΔΝΗΚΧΝ 

ΤΝΔΛΔΤΔΧΝ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

22/06/2012 
Απνθάζεηο ηεο Μεη’ αλαβνιή Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο  ηεο  

21/06/2012 

www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ πξνο 

Υ.Α./2012 

08/06/2012 Απνθάζεηο ηεο Σαθηηθή Γεληθήο πλέιεπζεο  ηεο 08/06/2012 "" 

25/05/2012 
ρέδην Σξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνχ (πξνηεηλφκελν ζηελ Σαθηηθή Γ. 

08/06/2012 
"" 

25/05/2012 Αλαθνίλσζε – ρέδην Σξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνχ "" 

25/05/2012 Αλαζεσξεκέλε Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο Σαθηηθήο Γ. "" 

18/05/2012 Πξφζθιεζε Σαθηηθήο  Γ. ηεο 08/06/2012 "" 

22/06/2012 
Απνθάζεηο ηεο Μεη’ αλαβνιή Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο  ηεο  

21/06/2012 

www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ πξνο 

Υ.Α./2012 

08/06/2012 Απνθάζεηο ηεο Σαθηηθή Γεληθήο πλέιεπζεο  ηεο 08/06/2012 "" 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

28/11/2012 Γεκνζίεπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Δλλεακήλνπ 2012 

www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ πξνο 

Υ.Α./2012 

30/08/2012 Γειηίν Σχπνπ Απνηειέζκαηα Α΄ Δμακήλνπ 2012 "" 

28/08/2012 
Αλαθνίλσζε – Γεκνζίεπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  Α’ 

Δμακήλνπ 2012 
"" 

29/03/2012 Γειηίν Σχπνπ – Απνηειέζκαηα 2011 "" 

28/03/2012 Γεκνζίεπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 2011 "" 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

29/11/2012 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ Δλλεακήλνπ 2012 
www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Οκίινπ 

29/11/2012 ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ ηεο 30/09/2012 "" 

31/08/2012 Δμακελίαηα Οηθνλνκηθή  Έθζεζε Πεξηφδνπ 01/01/2012-30/06/2012 "" 
31/08/2012 ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ ηεο 30/06/2012 "" 
31/05/2012 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ Σξηκήλνπ 2012 "" 
31/05/2012 ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ ηεο 31/03/2012 "" 
30/03/2012 ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ ηεο 31/12/2011 "" 
30/03/2012 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 31/12/2011 "" 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔΣΟΥΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

29/03/2012 Οηθνλνκηθφ Ζκεξνιφγην Έηνπο 2012 
www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθφ Ζκεξνιφγην 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΟΗΠΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

23/11/2012 

 

Παξαγξαθή Μεξίζκαηνο Υξήζεο 2006 

 

www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ πξνο 

 Υ.Α./2012 

19/10/2012 πκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ ηνπ «ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ» "" 

22/06/2012 Γλσζηνπνίεζε αιιαγήο ζχλζεζεο Γ.  "" 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΣΖΗΟ ΓΔΛΣΗΟ - ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

06/06/2012 Απνινγηζκφο & Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2011 
www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Δηήζηα Γειηία 

30/05/2012 Παξνπζηάζεη ηνπ ΗΑΧ ζηνπο Θεζκηθνχο Αλαιπηέο 
www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Δηαηξηθέο Παξνπζηάζεηο 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

25/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 

www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ πξνο 

Υ.Α./2012 

20/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

11/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

07/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

30/04/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

30/04/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

30/04/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

18/04/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

02/04/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

28/03/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

09/03/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

08/03/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

07/03/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

23/02/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

22/02/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

21/02/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

21/02/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

09/02/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

01/02/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

17/01/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

02/01/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

25/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 

www.iaso.gr/Δπελδπηηθέο ρέζεηο/ 

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ πξνο 

Υ.Α./2012 

20/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 

11/06/2012 Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο Ν.3556/2007 "" 
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 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηνχληαη, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαζψο θαη νη Δθζέζεηο Γηαρείξηζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηνχληαη, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2012, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο 

www.iaso.gr  

 

http://www.iaso.gr/
http://www.iaso.gr/

