ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ
ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΧΝ ΤΓΔΙΑ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2009
(1 Ιαλνπαξίνπ – 30 επηεκβξίνπ 2009)
ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν 1.1.2009 –
30.09.2009 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ.3556/2007 θαη είλαη εθείλεο πνπ
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΟΛ ΘΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΟΛ ΘΔΛΣΡΟΛ ΑΘΖΛΧΛ
ΤΓΔΗΑ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εθεμήο «Γ.Θ.Θ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ.») ζηηο 18 Λνεκβξίνπ 2009 θαη έρνπλ
δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.hygeia.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη
ηα δεκνζηεπκέλα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεχνπλ ζην λα
παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ,
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Ζ Γηεπζχλνπζα χκβνπινο
ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Γ.Θ.Θ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ.
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2

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
A) πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30ε επηεκβξίνπ 2009
Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
εκ. 30/9/2009 31/12/2008
ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Μη Κσκλοθορούνη α Περιοσζιακά Ση οιτεία
Δλζώκαηα Πάγηα
Υπεξαμία επηρείξεζεο
Ά πια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ύλνιν
Κσκλοθορoύνη α Περιοσζιακά Ση οιτεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν

8
9
10

11

ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ η νηρείωλ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ίδια Κεθάλαια
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Κέξδε εηο λένλ
Ίδια κεθάλαια αποδιδόμενα ζη οσς ιδιοκη ήη ες η ης Μηη ρικής
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Σύνολο Ιδίων Κεθαλαίων
Μακροπρόθεζμες Υποτρεώζεις
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέκνπο κεηά ηελ έμόδν από ηελ ππεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Πξνβιέςεηο
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο
ύλνιν
Βρατσπρόθεζμες Υποτρεώζεις
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Τξέρνλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
ύλνιν
Σύνολο Υποτρεώζεων
Σύνολο Ιδιών Κεθαλαίων και Υποτρεώζεων

12

12

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009 31/12/2008

250.036.682 233.278.633
234.472.404 234.520.825
138.356.076 139.817.825
294.121
168.030
169.314
735.170
664.241
723.712
701.314
6.123.123
5.356.001
630.615.196 614.802.274

102.934.348 101.672.447
3.385.183
3.679.886
363.146.899 368.116.898
58.694
168.030
169.314
11.739
11.739
249.672
249.171
2.814.700
2.612.629
472.710.570 476.570.778

11.345.715
9.854.756
109.300.720
89.362.194
31.074.141 199.576.107
151.720.575 298.793.057

2.321.582
2.183.995
58.373.799
42.933.193
22.501.893 189.807.965
83.197.273 234.925.153

782.335.772 913.595.331

555.907.843 711.495.931

51.508.673
51.508.673
240.525.529 266.541.811
27.771.736
22.090.280
319.805.938 340.140.764
31.400.667
38.954.767
351.206.604 379.095.531

51.508.673
51.508.673
248.767.662 265.491.608
16.152.786
7.316.202
316.429.121 324.316.483
316.429.121 324.316.483

47.725.380
48.390.880
13.285.818
12.698.051
729.716
716.519
33.885.562
33.135.331
13.567.956
11.090.461
380.132
257.364
109.574.564 106.288.606
80.620.856
90.864.310
9.033.467
8.568.260
231.900.281 328.778.624
321.554.604 428.211.194
431.129.168 534.499.800
782.335.772 913.595.331

7.616.470
8.285.708
3.825.000
74.597
19.801.775

8.002.043
8.376.182
2.900.000
41.800
19.320.025

29.962.714
54.906.283
714.234
189.000.000 312.953.140
219.676.948 367.859.423
239.478.723 387.179.448
555.907.843 711.495.931
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B) πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδωλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2009

Πσιήζεηο
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθη ό Κέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδε / (δ εκηέο) εθκεη άιιεπζεο
Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Θέξδε /(Εεκηέο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Καζαξά θέξδε / (δ εκηέο) πεξηόδνπ πξν θόξωλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε / (δ εκηέο) πεξηόδνπ κεη ά θόξωλ

εκ.
6

6
14

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ εηαηξεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
ύλνιν Λνηπώλ πλνιηθώλ εζόδωλ κεη ά θόξωλ
πγθελη ξωη ηθά πλνιηθά Απνη ειέζκαη α

30/9/2009
263.330.818
(221.819.701)
41.511.117
(18.206.737)
(3.137.492)
7.446.051
(3.312.050)
24.300.889
(275.039)
(11.026.633)
3.053.496
(20.568)
16.032.145
(6.185.679)
9.846.466

Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2008
1/7-30/9/2009
202.791.356
80.323.406
(160.621.094)
(71.717.115)
42.170.262
8.606.291
(14.299.468)
(5.380.803)
(1.631.987)
(1.236.245)
7.940.587
1.624.325
(2.608.671)
(878.575)
31.570.723
2.734.993
(160.710)
(22.524.458)
(2.363.532)
7.781.860
46.414
99.241
16.927.366
257.166
(5.842.580)
(1.090.666)
11.084.786
(833.500)

1/7-30/9/2008
65.668.791
(55.114.909)
10.553.882
(3.093.934)
(536.883)
2.391.277
(621.552)
8.692.790
(7.043.730)
2.867.199
27.837
4.544.096
(1.819.398)
2.724.698

(2.120.563)

11.321

(1.019.952)

14.274

(2.120.563)
7.725.904

11.321
11.096.107

(1.019.952)
(1.853.452)

14.274
2.738.972

11.749.847
(1.903.380)

10.528.458
556.328

689.545
(1.523.045)

2.423.818
300.880

10.071.349
(2.345.445)

10.537.515
558.592

(100.873)
(1.752.579)

2.435.237
303.735

0,0935

0,0838

0,0055

0,0193

Απνη ειέζκαη α πξν θόξωλ ρξεκαη νδνη ηθώλ θαη επελδπη ηθώλ
απνη ειεζκάη ωλ θαη απνζβέζεωλ (Δγθύθιηνο Αξ.34 Δπηη ξνπή
Κεθαιαηαγνξάο)

39.093.752

42.633.577

8.200.397

12.611.541

Απνη ειέζκαη α πξν θόξωλ ρξεκαη νδνη ηθώλ θαη επελδπη ηθώλ
απνη ειεζκάη ωλ θαη απνζβέζεωλ

39.183.899

42.711.621

8.200.919

12.689.585

Απνη ειέζκαη α πξν θόξωλ ρξεκαη νδνη ηθώλ θαη επελδπη ηθώλ
απνη ειεζκάη ωλ

24.300.889

31.570.723

2.734.993

8.692.790

9.846.466

11.084.786

(833.500)

2.724.698

Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

19

πγθελη ξωη ηθά πλνιηθά Απνη ειέζκαη α απνδηδόκελα ζε
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Βαζηθά Κέξδε αλά κεη νρή απνδηδόκελα ζη νπο Ιδηνθη ήη εο η εο
κεη ξηθήο

Καζαξά θέξδε / (δ εκηέο) πεξηόδνπ κεη ά από θόξνπο

19

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.09.2009, ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν
ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Genesis Holding A.S. Σνπξθίαο, ζε αληίζεζε
κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηεο ρξήζεο 2008. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο
ελνπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο «Καγλεηηθή Τγεία Γηαγλσζηηθέο Απεηθνλίζεηο Α.Δ.» θαη ηεο
λεναπνθηεζείζαο «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Πνιπηαηξείν Ηαηξηθή Α.Δ».

4

Πσιήζεηο
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθη ό Κέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Κέξδε / (δ εκηέο) εθκεη άιιεπζεο
Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Θέξδε /(Εεκηέο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Καζαξά θέξδε / (δ εκηέο) πεξηόδνπ πξν θόξωλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε / (δ εκηέο) πεξηόδνπ κεη ά θόξωλ

εκ.
6

6
14

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ εηαηξεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
ύλνιν Λνηπώλ πλνιηθώλ εζόδωλ κεη ά θόξωλ
πγθελη ξωη ηθά πλνιηθά Απνη ειέζκαη α

30/9/2009
105.618.844
(87.076.634)
18.542.210
(6.720.204)
(613.768)
2.106.341
(1.251.405)
12.063.173
(269.781)
(7.438.192)
1.853.697
9.546.594
15.755.491
(1.553.279)
14.202.212

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2008
1/7-30/9/2009
98.328.390
31.557.109
(78.637.336)
(29.124.548)
19.691.054
2.432.561
(7.856.729)
(1.259.974)
(190.345)
(166.743)
3.940.314
253.702
(1.044.358)
(254.256)
14.539.936
1.005.289
(19.939.053)
(1.552.504)
7.552.607
175.856
11.447.763
1.290.011
13.601.253
918.652
(1.253.978)
62.710
12.347.274
981.362

1/7-30/9/2008
29.829.248
(26.736.257)
3.092.991
(724.345)
(41.323)
1.381.982
(211.060)
3.498.245
(6.153.366)
2.781.488
1.350.000
1.476.367
(574.944)
901.423

-

-

-

-

14.202.212

12.347.274

981.362

901.423

14.202.212
-

12.347.274
-

981.362
-

901.423
-

14.202.212
-

12.347.274
-

981.362
-

901.423
-

0,1130

0,0983

0,0078

0,0072

Απνη ειέζκαη α πξν θόξωλ ρξεκαη νδνη ηθώλ θαη επελδπη ηθώλ
απνη ειεζκάη ωλ θαη απνζβέζεωλ (Δγθύθιηνο Αξ.34 Δπηη ξνπή
Κεθαιαηαγνξάο)

17.768.127

19.757.400

3.006.613

5.263.921

Απνη ειέζκαη α πξν θόξωλ ρξεκαη νδνη ηθώλ θαη επελδπη ηθώλ
απνη ειεζκάη ωλ θαη απνζβέζεωλ

17.787.787

19.757.400

3.006.613

5.263.921

Απνη ειέζκαη α πξν θόξωλ ρξεκαη νδνη ηθώλ θαη επελδπη ηθώλ
απνη ειεζκάη ωλ

12.063.173

14.539.936

1.005.289

3.498.245

Καζαξά θέξδε / (δ εκηέο) πεξηόδνπ κεη ά από θόξνπο

14.202.212

12.347.274

981.362

901.423

Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

19

πγθελη ξωη ηθά πλνιηθά Απνη ειέζκαη α απνδηδόκελα ζε
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Βαζηθά Κέξδε αλά κεη νρή απνδηδόκελα ζη νπο Ιδηνθη ήη εο η εο
κεη ξηθήο

19

5

Γ) πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε
επηεκβξίνπ 2009
Ο ΟΜΙΛΟ

Πνζά ζε €
Τπόινηπν ηελ 1/1/2008

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό κεηαηξνπήο
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηαζεωλ

Ίδηα θεθάιαηα
απνδηδόκελα ζηνπο
κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Κέξδε εηο Νένλ

Με ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο

ύλνιν ηδίωλ
θεθαιαίωλ

51.508.673

266.737.255

33.090

13.337.724

331.616.742

26.863.893

Κεηαηξνπή ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο

-

-

11.321

-

11.321

-

11.321

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ

-

-

-

10.528.458

10.528.458

556.328

11.084.786

ύλνιν αλαγλωξηζκέλωλ εζόδωλ θαη εμόδωλ γηα ηελ πεξίνδν

-

-

11.321

10.528.458

10.539.779

556.328

11.096.107

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ κε κεηξεηά ζηνπο κεηφρνπο
Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
Παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ζην πξνζσπηθφ
Aχμεζε/(κείσζε) κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ εμαγνξά πνζνζηνχ
ζπγαηξηθψλ
Γηαλνκή Κεξηζκάησλ
Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ

-

(4.571.665)
1.128.614
281.680

-

(5.478.807)
(1.128.080)
(602.652)
-

(10.050.472)
534
(602.652)
281.680

151
-

(10.050.472)
685
(602.652)
281.680

-

-

-

-

-

7.264.619

7.264.619

-

2.630.070

-

(10.050.473)
-

(10.050.473)
2.630.070

-

(10.050.473)
2.630.070

51.508.673

266.205.954

44.411

6.606.170

324.365.208

34.684.991

359.050.199

Yπόινηπν ηελ 30/9/2008

Πνζά ζε €
Τπόινηπν ηελ 1/1/2009

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό κεηαηξνπήο
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηαζεωλ

Ίδηα θεθάιαηα
απνδηδόκελα ζηνπο
κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Κέξδε εηο Νένλ

Με ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο

358.480.635

ύλνιν ηδίωλ
θεθαιαίωλ

51.508.673

266.951.603

(409.792)

22.090.280

340.140.765

38.954.767

379.095.531

Κεηαηξνπή ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο

-

-

(1.678.498)

-

(1.678.498)

(442.064)

(2.120.563)

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ

-

-

-

11.749.847

11.749.847

(1.903.380)

9.846.466

ύλνιν αλαγλωξηζκέλωλ εζόδωλ θαη εμόδωλ γηα ηελ πεξίνδν

0

0

(1.678.498)

11.749.847

10.071.349

-2.345.445

7.725.904

Απ'επζείαο κεηαβνιέο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ κε κεηξεηά ζηνπο κεηφρνπο
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ κε κεηξεηά ζε ηξίηνπο
Γηαλνκή Κεξηζκάησλ
Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Δπίδξαζε απφ νξηζηηθνπνίεζε ηηκήκαηνο αγνξάο ζπγαηξηθήο
Αχμεζε/(Κείσζε) κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ εμαγνξά
'Απμεζε / (κείσζε) πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο
Κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
Παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ζην πξνζσπηθφ
Aχμεζε/(κείσζε) κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ εμαγνξά πνζνζηνχ
ζπγαηξηθψλ
Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ
Τπόινηπν ηελ 30/9/2009

-

(15.075.709)
1.261.647
(8.432.443)
(39.000)
429.220

-

154.846
(6.281.546)
(1.261.647)
-

154.846
(15.075.709)
(6.281.546)
(8.432.443)
(39.000)
429.220

(154.846)
(36.574)
(1.974.430)
(30.921)
(563.669)
-

(15.075.709)
(36.574)
(6.281.546)
(1.974.430)
(30.921)
(8.432.443)
(602.669)
429.220

-

-

-

-

-

(2.448.220)

(2.448.220)

51.508.673

(2.481.499)
242.613.818

(2.088.290)

1.319.960
27.771.740

(1.161.540)
319.805.941

31.400.662

(1.161.540)
351.206.603
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Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
Τπόινηπν η ελ 1/1/2008

Μεη νρηθό
θεθάιαην

Λνηπά
απνζεκαη ηθά

Κέξδε εηο Νένλ

ύλνιν Ιδίωλ
Κεθαιαίωλ

51.508.673

266.674.807

11.608.064

329.791.544

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ

-

-

12.347.274

12.347.274

ύλνιν αλαγλωξηζκέλωλ εζόδωλ θαη εμόδωλ γηα η ελ πεξίνδν

-

-

12.347.274

12.347.274

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ κε κεηξεηά ζηνπο κεηφρνπο
Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ζην πξνζσπηθφ
Γηαλνκή Κεξηζκάησλ
Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ

-

(4.571.665)
332.919
281.680
2.630.070

(5.478.807)
(332.919)
(10.050.473)
-

(10.050.472)
281.680
(10.050.473)
2.630.070

51.508.673

265.347.810

8.093.140

324.949.623

Μεη νρηθό
θεθάιαην
51.508.673
-

Λνηπά
απνζεκαη ηθά
265.491.609
-

Yπόινηπν η ελ 30/9/2008

Πνζά ζε €
Τπόινηπν η ελ 1/1/2009
Απνηέιεζκα πεξηφδνπ
ύλνιν αλαγλωξηζκέλωλ εζόδωλ θαη εμόδωλ γηα η ελ πεξίνδν
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ κε κεηξεηά ζηνπο κεηφρνπο
Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ ζην πξνζσπηθφ
Γηαλνκή Κεξηζκάησλ
Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ
Yπόινηπν η ελ 30/9/2009

Κέξδε εηο Νένλ
7.316.202
14.202.212

ύλνιν Ιδίωλ
Κεθαιαίωλ
324.316.483
14.202.212

-

-

14.202.212

14.202.212

51.508.673

(15.075.709)
404.042
429.220
(2.481.499)
248.767.662

(404.042)
(6.281.546)
1.319.960
16.152.786

(15.075.709)
0
429.220
(6.281.546)
(1.161.540)
316.429.121
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Γ) πλνπηηθή Καηάζηαζε ηωλ Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2009

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Θαηαβιεζέληεο ηφθνη
Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξέο η ακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ
Αγνξέο αζψκαησλ παγίσλ
Έζνδα απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ
Έζνδα απφ ηελ πψιεζε δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ
Αγνξά / Πψιεζε ζπγαηξηθψλ (κείνλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο)
Αγνξέο Γηαζέζηκσλ πξνο Πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
Δηζπξάμεηο Δπηρνξεγήζεσλ
Γάλεηα ρνξεγεζέληα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Καζαξέο η ακεηαθέο ξνέο από επελδπη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο

20
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Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009
30/9/2008
25.461.749
24.603.683
(12.111.345)
(11.893.238)
(5.454.104)
(3.571.338)
7.896.300
9.139.107

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009
30/9/2008
14.020.183
2.600.168
(10.320.451)
(9.940.611)
(354.365)
(1.202.843)
3.345.367
(8.543.286)

(30.484.033)
(683.415)
61.502
12.448
(31.959)
(22.729.753)
(51.418)
1.874.791
164.262
(1.050.021)
(52.917.597)

(18.259.825)
(1.576.544)
200.588
(15.586.122)
(58.691)
6.462.654
(28.817.940)

(6.448.307)
(313.198)
61.000
10.801.235
(20.964.038)
1.762.697
98.303
(6.996.807)
(21.999.115)

(6.848.870)
(431.262)
200.588
11.397.764
(26.397.665)
6.412.607
(250.000)
(15.916.838)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαη νδνη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Γάλεηα πιεξσζέληα
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζηε κεηνςεθία
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο
Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
Καζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαη νδνη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο

308.183.897
(408.115.039)
(6.281.546)
(370.001)
(15.112.283)
(677.179)
(122.372.151)

250.000
333.183.717
(57.914.206)
(10.050.473)
(10.585.613)
(1.029.844)
253.853.581

273.000.000
(400.015.300)
(6.281.546)
(15.075.709)
(148.372.555)

316.877.814
(42.213.661)
(10.050.473)
(10.050.473)
(69.566)
254.493.641

Καζαξή (κείωζε)/ αύμεζε ζη α η ακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζη ν η έινο η εο πεξηόδνπ

(167.393.447)
199.576.107
(1.108.519)
31.074.141

234.174.748
8.870.650
11.321
243.056.719

(167.026.303)
189.807.965
(279.769)
22.501.893

230.033.517
3.924.669
233.958.186
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Δ) ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΔΝΓΙΑΜΔΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ
ΣΗΝ 30 επηεκβξίνπ 2009
(πνζά ζε επξώ εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Σν «Γ.Θ.Θ.Α ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1970 απφ ηαηξνχο, πνπ σο επί ην πιείζηνλ ήηαλ θαζεγεηέο ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη έθηνηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
πεξίζαιςεο.
Ζ Δθδφηξηα Δηαηξεία ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην θηίξην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ 4 θαη Ιεσθφξνο
Θεθηζίαο ζην Καξνχζη, ην νπνίν θαηά θαηξνχο έρεη εθζπγρξνληζηεί αλάινγα.
Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ «Οκίινπ ΤΓΔΗΑ» ζηεγάδνληαη ζην Καξνχζη Αηηηθήο, ζηε Ιεσθ. Θαπνδηζηξίνπ 30 &
Πεληειηθνχ (ΣΘ 151 23). Ζ ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε είλαη www.hygeia.gr θαη νη κεηνρέο ηεο είλαη εηζεγκέλεο
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ε MARFIN INVESTMENT GROUP απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο Δθδφηξηαο Δηαηξείαο θαη εληφο
ησλ επφκελσλ κελψλ πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά απφ επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο (εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη
ίδξπζε λέσλ εηαηξεηψλ) κε ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηνπ κεγαιχηεξνπ νκίινπ παξνρήο νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ πγείαο ζηε Λνηηαλαηνιηθή Δπξψπε. ήκεξα, ν κηινο «ΤΓΔΗΑ» έρεη παξνπζία ζε 5 ρψξεο ηεο
Λνηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη θαηέρεη 9 ηδησηηθά λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Θχπξν, ζπλνιηθήο
δπλακηθφηεηαο 1.668 θιηλψλ κε ζπλνιηθά 71 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, 42 αίζνπζεο ηνθεηψλ θαη 22 Κνλάδεο
Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Λνζνθνκείνπ «HYGEIA HOSPITAL TIRANA» ζηελ Αιβαλία ζην
εληφο ηνπ 2010, ν κηινο ζα δηαζέηεη 10 λνζνθνκεία ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 1.888 θιηλψλ, απαζρνιψληαο
πεξίπνπ 4.500 εξγαδνκέλνπο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 4.000 ζπλεξγάηεο ηαηξνχο.
Ζ Δθδφηξηα Δηαηξεία δηαζέηεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο, ηα εμήο 9 λνζνθνκεία : ην «Γ.Θ.Θ.Α. ΤΓΔΗΑ», ηελ
«ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ, ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΚΖΣΔΡΑ», ην «ΚΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΙΖΣΧ», ην «ΑΥΗΙΙΔΗΟΛ
ΙΔΚΔΟΤ», ηνλ «ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟ ΠΑΦΟΤ», ην «AVRUPA SAFAK HOSPITAL», ην «JFK HOSPITAL», ην «GOZTEPE
SAFAK HOSPITAL» θαη ην «ISTANBUL SAFAK HOSPITAL».
Δπίζεο, ν κηινο «ΤΓΔΗΑ» επεθηείλεηαη ζηνλ θιάδν ηξαπεδψλ βιαζηνθπηηάξσλ κε ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ ζηελ
Δπξψπε, ηελ Κεζφγεην θαη ηελ Κ. Αλαηνιή. Ήδε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε «Stem-Health
Hellas Α.Δ.» ζηελ Διιάδα, ελψ ηδξχζεθε θαη ε «Stem-Health Unirea S.Α.» ζηελ Ρνπκαλία. Σέινο, ν κηινο
«ΤΓΔΗΑ» δηαζέηεη εηαηξείεο εκπνξίαο εηδηθψλ πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ («Y-LOGIMED A.E.»), θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ
θαη εηδψλ ηαηξηθήο γεληθήο ρξήζεο («Y-PHARMA A.E.»), νη νπνίεο εθνδηάδνπλ ηα λνζνθνκεία ηνπ νκίινπ θαη άιιεο
ηδησηηθέο θιηληθέο κε ην απαξαίηεην πγεηνλνκηθφ θαη θαξκαθεπηηθφ πιηθφ.
Σν «Γ.Θ.Θ.Α ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε ηδηψηεο θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ επηδεηνχλ
δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ δεκνζίσλ ηακείσλ ηνπο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα
ηεο ηζηνξίαο ηεο, ε Δηαηξεία επεδίσμε λα ζπλδπάζεη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο κε ζεβαζκφ
ζηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.
Σν «Γ.Θ.Θ.Α ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» ηελ 30.09.2009 απαζρνινχζε 1.167 ππαιιήινπο έλαληη 1.137 ηελ 30.09.2008, ελψ ν
κηινο 4.285 έλαληη 2.673 ηελ 30.09.2008.
2. Βάζε ζύληαμεο ηωλ ελδηάκεζωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Πξφηππν («ΓΙΠ») 34
«Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο.
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Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε
ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο ππνινγηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ αιιαγέο.
3. Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο
3.1 Αλαζθόπεζε Μεηαβνιώλ
Ο κηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Π.Υ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο» (ην Γ.Π.Υ.Α. 8 ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ
μεθηλνχλ απφ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009 ελψ είλαη δπλαηή ε πξνγελέζηεξε πηνζέηεζε ηνπ). Σν πξφηππν
έρεη εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
2008. Θαηά ζπλέπεηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πηνζεηήζεθε ην Γ.Ι.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ»
θαη ην Γ.Ι.Π. 23 «Θφζηνο Γαλεηζκνχ». Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ν κηινο πξνέβε ζε πξφσξε
πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 3 θαη ηνπ Γ.Ι.Π. 27 θαη Γ.Ι.Π. 28. ηελ παξάγξαθν 3.2 αλαιχνληαη νη
ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηα αλσηέξσ Πξφηππα.
Γελ πηνζεηήζεθαλ άιια Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.
Οη επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηελ ηξέρνπζα, ζηηο πξνεγνχκελεο θαη
ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ θαη αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε
θαη παξνπζίαζε αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο ζεκεηψζεηο 3.2.-3.3.
ηελ ζεκείσζε 3.4 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα Πξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο πνπ ζα πηνζεηήζεη ν κηινο ζε
κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο.
3.2 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 2009)
Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο»
Ο κηινο πηνζέηεζε ην Γ.Π.Υ.Α. 8 Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Γ.Ι.Π. 14 «Οηθνλνκηθέο
Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα». Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν κηινο
αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, εληνχηνηο έρεη κεηαβιεζεί
ην πεξηερφκελν ησλ παξνπζηαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηα φζα απαηηεί ην ΓΠΥΑ 8.
Σα απνηειέζκαηα θάζε ηνκέα βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θάζε μερσξηζηνχ ηνκέα πιεξνθφξεζεο.
Ζ παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζεκείσζε 6.
Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ»
Οη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο
ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα,
απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο). Δπηπιένλ, ε
βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Οη λένη νξηζκνί ηνπ Πξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή γλσζηνπνίεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα Πξφηππα.

10

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009
ελψ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Ι.Π. 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο
εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Οη αιιαγέο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 1 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά (Γ.Ι.Π. 8.19 (β)).
Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 23 «Κόζηνο Γαλεηζκνύ»
Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ
πνπ αθνξά ζε απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ
ηνπ παγίνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε
ή πψιεζε. Κία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ ζαλ κέξνο ηνπ
θφζηνπο ηνπ παγίνπ.
Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πάγηα
ζηνηρεία πνπ κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη απνζέκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο ζπζηεκαηηθά αθφκε θαη αλ ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ ζε
θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα θφζηε δαλεηζκνχ ζρεηηδφκελα κε
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ είλαη ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Χο απνηέιεζκα ηεο αλαζεψξεζεο απηήο θαηαξγείηαη ν ελαιιαθηηθφο ρεηξηζκφο
εμνδνπνίεζεο ηνπ θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ππήξρε. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο
ησλ εμφδσλ απηψλ ζα επεξεάζεη θαηά βάζε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμφδνπ φπσο θαη ηνλ ηξφπν
παξνπζίαζεο ηνπ εμφδνπ απηνχ (ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν έλαληη απνζβέζεσλ). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 23 ζα
επεξεάζεη ηνλ κηιν ζην βαζκφ, πνπ ζα πξνβεί ζηε θαηαζθεπή λέσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ.
Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεωλ»
Ο κηινο πξνρψξεζε ζηελ πξφσξε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3 γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ εθαξκνγή ηνπ επεξέαζε ηε ινγηζηηθή ηεο
εμαγνξάο ηεο Καγλεηηθή Α.Δ. απφ ην Γ.Θ.Θ.Α. Τγεία Α.Δ., ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Ζ επίδξαζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 3
«πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» ζρεηίδεηαη κε :
• Σελ Απνηίκεζε ζε εχινγε αμία ηνπ πνζνζηνχ (20%) πνπ θαηείρε ην Γ.Θ.Θ.Α. Τγεία Α.Δ. ζηε Καγλεηηθή
Α.Δ., πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ (80%) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Παξάιιεια, ε
ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζζεθε ππνινγίζηεθε σο ε δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο α) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ
κεηαβηβάζηεθε, απνηηκψκελν ζε εχινγεο αμίεο θαη β) ηεο εχινγεο αμίαο θάζε πξνεγνχκελα
δηαθξαηνχκελεο επέλδπζεο, κεησκέλνπ θαηά ηελ θαζαξή αμία, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ησλ
απνθηεζέλησλ αλαγλσξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη ησλ αλαιεθζείζσλ ππνρξεψζεσλ, φπσο
απηέο έρνπλ απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ην IFRS 3 (δει. ζε εχινγεο αμίεο).
• Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α 3
 Ζ ππεξαμία πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αγνξάο θαη φρη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αληαιιαγήο
 Κεηψλνληαη ζεκαληηθά κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζηελ επηκέηξεζε ηεο ππεξαμίαο. πλέπεηα
απηνχ είλαη λα δηελεξγνχληαη πεξηζζφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κεηά ηελ
εκεξνκελία εμαγνξάο
 Παξέρεηαη ε επηινγή νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (λα κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζηελ εχινγε
αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.
 Σα ελδερφκελα αληαιιάγκαηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη νη κεηαγελέζηεξεο
κεηαβνιέο απεηθνλίδνληαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (εάλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε).
 Σα θφζηε ηεο ζπλέλσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
 ιεο νη ηαμηλνκήζεηο πνπ είρε δηελεξγήζεη ν απνθηψκελνο ζηα βηβιία ηνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο κε εμαίξεζε ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ κηζζψζεσλ θαη
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ
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Θαηά ηελ απψιεηα ειέγρνπ ζε κία ζπγαηξηθή, ε ελαπνκέλνπζα επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ
εχινγε αμία ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ. Απηή ε εχινγε αμία πεξηιακβάλεηαη
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο.
Σν κεξίδην ησλ κε ειέγρνπζσλ ζπκκεηνρψλ κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζε
αληίζεζε κε ηε πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ε νπνία δελ έδηλε απηή ηε δπλαηφηεηα
(κεησλφηαλ κέρξη ην κεδέλ).
Δηζάγνληαη θαηλνχξγηεο θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε α) ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ
πιεξσηένπ αληαιιάγκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε β) αληηθαηάζηαζε παξνρψλ βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, γ) επλντθέο ή δπζκελείο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηνπ
απνθηψκελνπ, δ) ηπρφλ επαλαπνθηεζέληα δηθαηψκαηα, ε) ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπλδεδεκέλα
κε απνδεκηψζεηο .

Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ
κειινληηθψλ πεξηφδσλ αιιά ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 27 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα
επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Ο κηινο πξνρψξεζε ζηελ πξφσξε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Π. 27 απφ ηελ πεξίνδν 1 ε Ηαλνπαξίνπ
2009. Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή φζνλ αθνξά ζηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά
κε ηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο.
ε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο απνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηα Πξφηππα, νη απμήζεηο ζηε
ζπκκεηνρή ησλ ζπγαηξηθψλ είραλ ηνλ ίδην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φπσο θαη ζηελ εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ κε
αλαγλψξηζε ππεξαμίαο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Ζ επίδξαζε απφ ηε κείσζε κηαο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή πνπ δελ
πεξηέθιεηε απψιεηα ειέγρνπ, αλαγλσξηδφηαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. χκθσλα,
κε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 27 φιεο νη απμήζεηο θαη νη κεηψζεηο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο,
αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα κε θακία επίδξαζε ζηελ ππεξαμία θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηφδνπ. Χο απνηέιεζκα νη απνθηήζεηο επηπιένλ πνζνζηψλ ηνπ Κεηέξα Α.Δ. ζηηο εηαηξείεο Ιεηψ Α.Δ. θαη Ιεηψ
πκκεηνρψλ, αλαγλσξίζζεθαλ σο ζπλαιιαγέο θαζαξήο ζέζεο (ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο
κεηφρνπ)κηαο θαη ζηηο εηαηξείεο απηέο ήδε ππήξρε έιεγρνο. πλέπεηα ησλ αλσηέξσλ ήηαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο
απηέο λα επεξεαζηνχλ απνθιεηζηηθά ηα ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαη νη κε
ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ κηαο ζπγαηξηθήο σο απνηέιεζκα κηαο ζπλαιιαγήο, ην αλαζεσξεκέλν
πξφηππν απαηηεί ν κηινο λα πξνρσξήζεη ζηελ απναλαγλψξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ, ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο. Οπνηνδήπνηε δηθαίσκα παξακέλεη
ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο
ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. Θέξδνο ή Εεκηά απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηφδνπ σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο, θαη ησλ πξνζαξκνγψλ.
Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 28 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα
επελδύζεηο ζε ζπγγελείο
Ο κηινο πξνρψξεζε ζηελ πξφσξε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Π. 28 απφ ηελ πεξίνδν 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009. Ιφγσ ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Γ.Ι.Π. 27 (βιέπε αλσηέξσ) ππήξμαλ ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Π. 28, ζρεηηθά κε
ηελ απψιεηα ειέγρνπ ζε κηα ζπγαηξηθή θαη ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία κηαο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ν
κηινο θαη ήηαλ πξνεγνχκελα ζπγαηξηθή.
3.3 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε
ηζρύ θαη δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2009 αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή
ζηνλ κηιν.
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13: Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ
Σα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο κηαο
επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ ρνξεγεί award credits
«πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ ηξίην
κέξνο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα award credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ
κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 ζα
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2008. Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή
ηεο Γηεξκελείαο απαηηείηαη ελψ ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη
ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.
Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ
Ζ IASB πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ
θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Θαλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
Γ.Π.Υ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Γ.Λ.Π. 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Γλωζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε θαη Γ.Λ.Π. 1 Παξνπζίαζε
ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Σξνπνπνηήζεηο ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν “puttable”

Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 32 απαηηείηαη, εθφζνλ εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, νξηζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν «puttable» θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ
ξεπζηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο λα θαηαηαρζνχλ σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Π. 1 αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ κέζα πνπ
έρνπλ θαηαηαρζεί σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ.
Ο κηινο αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Π. 32 εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη
ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 πκθωλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήηωλ
θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα:
- Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Π. 11 ή ηνπ Γ.Ι.Π.18.
- Πφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ.
Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά
εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ ππεξγνιάβσλ.
Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο
αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ
παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 «πκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα
γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Π. 8.
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3.4 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα
ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί.
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα
πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, ηα νπνία φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν φκηινο δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη:
Γ.Λ.Π. 39. Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Π. 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16: Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ
Δμωηεξηθνύ
Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία κεηξηθή
επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 είλαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά
κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν
γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ
ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ
πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα θαιχςεη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη
κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, ελψ δελ έρεη
εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή
ηακεηαθψλ ξνψλ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ»
εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2009. Λσξίηεξε
εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο
εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17. Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ιδηνθηήηεο
ηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα
κεξίζκαηα.
θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα πξέπεη ινγηζηηθνπνηεί
ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία
ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Σακεηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή
ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο
ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην Γ.Π.Υ.Α. 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην
Γ.Ι.Π. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Π.Υ.Α. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα
Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη.
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18. Μεηαθνξέο ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α.
είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε
ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ
νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε
ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή
ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ).
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε
κε ην δίθηπν ή ηελ παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα).
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ
αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε
εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο
θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο
πειάηεο.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά
γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009.
Γ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα
Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηελ πξψηε ηνπ κνξθή φπσο εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB)
ζηηο 12 Λνεκβξίνπ 2009 αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 39 κφλν σο πξνο ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε θαη
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν Γ.Π.Υ.Α. ζηε ηειηθή ηνπ κνξθή, ε νπνία
αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ 2010, ζα έρεη αληηθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ηνπ ππάξρνληνο ΓΙΠ 39.
Σν λέν πξφηππν θαηαξγεί ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ ΓΙΠ 39 θαη επηβάιεη ε
ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα γίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο (απνζβεζκέλν θφζηνο ή εχινγε
αμία) αλάινγα κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο θάζε εηαηξείαο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θαζηέξσζε αξρψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία νηθνλνκηθήο αλαθνξάο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ε νπνία ζα παξέρεη ζρεηηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε –απφ απηνχο- ησλ πνζψλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο
ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο.
Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ νξίδεηαη γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013 ελψ ε πξνγελέζηεξε πηνζέηεζε ηνπ επηηξέπεηαη.
Ο κηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα.
Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ
αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ
Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.
4. εκαληηθά Γεγνλόηα
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ε εηαηξεία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ηεο Λ.Α. Δπξψπεο
πξνρψξεζε ζηελ πξφσξε νιηθή απνπιεξσκή ηνπ Κεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (εθεμήο «Κ.Ο.Γ») ζηελ
πξψηε εηήζηα επέηεην ηεο έθδνζεο ηνπ (10.01.2009). ηηο 13.01.2009 ε Δθδφηξηα θαηέβαιε ην ζπλνιηθφ πνζφ
θεθαιαίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ πξφσξε νιηθή απνπιεξσκή ηνπ Κ.Ο.Γ θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
Σξηαθνζίσλ Έμη Δθαηνκκπξίσλ Γεθαπέληε Υηιηάδσλ Σξηαθνζίσλ Δπξψ (€306.015.300), ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Ο.Γ ζε 102% επί ηεο ηηκήο έθδνζεο έθαζηεο νκνινγίαο. Ζ πξφσξε απνπιεξσκή ηνπ Κ.Ο.Γ.,

15

απνηειεί κέξνο ηεο θεθαιαηαθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γ.Θ.Θ.Α ΤΓΔΗΑ ζηα πιαίζηα ηζρπξνπνίεζεο θαη ζσξάθηζεο
ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηεο Δηαηξείαο.
Σελ 14ε Ηαλνπαξίνπ 2009 ε Δηαηξεία νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία εθπνίεζεο ησλ 245 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ
πνπ είραλ πξνθχςεη απφ θιαζκαηηθά ππφινηπα κεηά απφ ηελ Α.Κ.Θ ηεο Δηαηξείαο κε εηζθνξά εηο είδνο ησλ
κεηνρψλ «ΚΖΣΔΡΑ ΗΓΗΧΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ, ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ – ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ Α.Δ.» (εθεμήο
ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ.).
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Κάξηην 2009 ην ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΙΖΣΧ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ Α.Δ. θαη ΙΖΣΧ Α.Δ., κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ απφ 73,83% ζε 88,62% θαη απφ 32,90% ζε 43,99% αληίζηνηρα, κε ζπλνιηθφ ηίκεκα χςνπο 10.9
εθ. Δπξψ. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ην έκκεζν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Γ.Θ.Θ.Α Τγεία Α.Δ. ζηηο δχν απηέο εηαηξείεο
δηακνξθψλεηαη απφ 72,76% ζε 87,34% θαη απφ 69,11% ζε 87,39%, αληίζηνηρα.
Σελ 22α Ηαλνπαξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε A’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο, ε νπνία έιαβε, κε πιεηνςεθία 99,99% ησλ παξηζηακέλσλ ςήθσλ επί φισλ ησλ ζεκάησλ, ηηο
αθφινπζεο απνθάζεηο:
1. Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (εθεμήο «Α.Κ.Θ») ηεο Δηαηξείαο κε κεηξεηά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ
ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, κε ηελ έθδνζε 37.689.273 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο
κεηνρήο 0,41 επξψ, νη νπνίεο ζα δηαηεζνχλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ 2,20 επξψ αλά κεηνρή, θαζψο θαη
αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Σν ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα
αληιεζνχλ απφ ηελ αχμεζε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 82.916.400,60 επξψ. Οη κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία
απνθνπήο ζα δηθαηνχληαη 3 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 10 παιαηέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Σν ζχλνιν ησλ αληιεζέλησλ
θεθαιαίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιχςνπλ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ χςνπο 306 εθαη. επξψ, ηα νπνία
θαηεβιήζεζαλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο επελδπηέο γηα ηελ πξφσξε απνπιεξσκή ηνπ Κ.Ο.Γ. Ζ αλσηέξσ Α.Κ.Θ.,
απνηειεί κέξνο ηεο θεθαιαηαθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γ.Θ.Θ.Α ΤΓΔΗΑ θαη ζα βειηηψζεη αηζζεηά ηνπο δείθηεο
δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. εκεηψλεηαη φηη ε Β’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο
ε νπνία ζπλήιζε ηελ Σεηάξηε 17 Ηνπλίνπ 2009 πξνέβε ζηελ αλάθιεζε ηεο αλσηέξσ Α.Κ.Θ, γηα θαλνληζηηθνχο
ιφγνπο θαη ζηελ έγθξηζε Α.Κ.Θ κε ηνπο απηνχο φξνπο (βιέπε απνθάζεηο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο).
2. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ξχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη θάζε ζπλαθνχο
ζέκαηνο.
3. Έγθξηζε ηεο εθινγήο σο λένπ Κέινπο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο ηνπ θνπ Θνκλελνχ – Αιέμηνπ Θνκλελνχ ζηε ζέζε
ηνπ παξαηηεζέληνο Κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θνπ Παζράιε Κπνπρψξε, πνπ απνθαζίζζεθε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 12.9.2008.
Σν Κάξηην ηνπ 2009, ε εηαηξεία αχμεζε ηελ ζπκκεηνρή ηεο απφ ην πθηζηάκελν 20% ζην 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΚΑΓΛΖΣΗΘΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΔ ΑΠΔΗΘΟΛΗΔΗ Α.Δ.», έλαληη ηηκήκαηνο 1,68 εθαη.
επξψ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ε 100% ζπγαηξηθή Δηαηξεία ηνπ Γ.Θ.Θ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ., «Τ-LOGIMED A.E.», απέθηεζε ην 70%
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Πνιπηαηξείν Ηαηξηθή Α.Δ», έλαληη
ηηκήκαηνο € 1,05εθ.
Σελ 17ε Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Β’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ έιαβε, ηηο αθφινπζεο απνθάζεηο:
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1. Σελ αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Κεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο ηεο 22εο Ηαλνπαξίνπ 2009, νη νπνίεο ειήθζεζαλ επί ησλ ζεκάησλ 1, 2 θαη 3 ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο
ηεο ελ ιφγσ Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
2. Απνθαζίζζεθε ε Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, χςνπο € 82,9εθ. Οη κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ζα
δηθαηνχληαη 3 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 10 παιαηέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πξνο € 2,20 αλά κεηνρή.
Σν Γ.. εμνπζηνδνηήζεθε γηα ηελ δηάζεζε ησλ κεηνρψλ πνπ ζα παξακείλνπλ αδηάζεηεο θαζψο θαη ηελ εμεηδίθεπζε
ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο αχμεζεο. Πεξαηηέξσ, ην Γ.. εμνπζηνδνηήζεθε γηα ηε ξχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Θεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υ.Α. θαη θάζε ζπλαθνχο
ζέκαηνο. Σέινο, απνθαζίζζεθε ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ.
3. Σε δηαλνκή ηνπ πνζνχ πξν θφξσλ € 0,17 (€ 0,165 κεηά θφξσλ) αλά κεηνρή κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο θαη
επηζηξνθήο θεθαιαίνπ (constructive dividend). πγθεθξηκέλα απνθάζηζε ηελ Δπηζηξνθή Θεθαιαίνπ ζηνπο
κεηφρνπο χςνπο € 0,12 αλά κεηνρή θαη ηε ηαπηφρξνλε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο € 0,05 αλά κεηνρή (επί ηνπ
νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ χςνπο 10% ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία), ήηνη θαζαξνχ
πνζνχ € 0,045 κεξίζκαηνο αλά κεηνρή.
Σελ 24ε Ηνπιίνπ 2009 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΟΛ ΘΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΟΛ ΘΔΛΣΡΟΛ ΑΘΖΛΧΛ
ΤΓΔΗΑ Α.Δ., ελέθξηλε ην ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο
Δηαηξείαο, «ΚΑΓΛΖΣΗΘΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΔ ΑΠΔΗΘΟΛΗΔΗ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». Ζ ζπγρψλεπζε
πξαγκαηνπνηείηαη κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 78 Θ.Λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 – 5 ηνπ
Λ.2166/1993, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο απνξξνθνχκελεο ηεο 30.06.2009.
5. Γνκή Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ
Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη νη εμήο:
Α/Α
1

Δπωλπκία
ΤΓΔΗΑ Α.Δ.

Έδξα
Διιάδα

Γξαζη εξηόη εη α
Τπεξεζίεο πγείαο

2

ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ.

Διιάδα

Τπεξεζίεο πγείαο

3

Α.Δ. ΚΖΣΔΡΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ

Διιάδα

πκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ.

4

ΙΖΣΧ Α.Δ.

Διιάδα

5

ΙΖΣΧ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ Α.Δ.

6

ΑΙΦΑ - LAB

7

Πνζνζη ό ζπκκεη νρήο

Μέζνδνο
ελνπνίεζεο

ρέζε
ζπκκεη νρήο
ΚΖΣΡΗΘΖ
Ά κεζε-Έκκεζε

ΚΖΣΡΗΘΖ
98,56%

Οιηθή

100,00%

Οιηθή

Ά κεζε

Τπεξεζίεο πγείαο

87,39%

Οιηθή

Έκκεζε

Διιάδα

πκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΙΖΣΧ Α.Δ.

87,34%

Οιηθή

Έκκεζε

Διιάδα

Τπεξεζίεο πγείαο

87,39%

Οιηθή

Έκκεζε

HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.

Αιβαλία

Τπεξεζίεο πγείαο

80,00%

Οιηθή

Ά κεζε

8

VALLONE Co Ltd

Θχπξνο

Δπελδπηηθέο

100,00%

Οιηθή

Ά κεζε-Έκκεζε

9

ΥΡΤΑΦΗΙΗΧΣΗΑ ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΖ ΙΣΓ

Θχπξνο

Δπελδπηηθέο

64,57%

Οιηθή

Έκκεζε

10

ΥΡΤΑΦΗΙΗΧΣΗΑ ΓΖΚΟΗΑ ΙΣΓ

Θχπξνο

Δθκεηάιιεπζε αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ

65,76%

Οιηθή

Έκκεζε

11

ΗΑΣΡΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΙΔΚΔΟΤ "ΑΥΗΙΙΔΗΟ" ΙΣΓ

Θχπξνο

Τπεξεζίεο πγείαο

65,76%

Οιηθή

Έκκεζε

Θχπξνο

Δπελδπηηθέο

100,00%

Οιηθή

Ά κεζε

12

ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ
ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟ ΙΣΓ

13

ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΘΖ ΙΣΓ

Θχπξνο

Τπεξεζίεο πγείαο

60,00%

Οιηθή

Έκκεζε

14

ΑΘΔΟ ΘΣHΚΑΣΗΘΖ ΙΣΓ

Θχπξνο

Δπελδπηηθέο

60,00%

Οιηθή

Έκκεζε

15

ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟ ΘΣΖΚΑΣΗΘΖ ΙΣΓ

Θχπξνο

Δπελδπηηθέο

60,00%

Οιηθή

Έκκεζε

16

STEM HEALTH Α.Δ.

Διιάδα

Ηαηξηθή ηερλνινγία βιαζηνθπηηάξσλ

50,00%

Οιηθή

Ά κεζε

17

STEM HEALTH HELLAS Α.Δ.

Διιάδα

Ηαηξηθή ηερλνινγία βιαζηνθπηηάξσλ

74,28%

Οιηθή

Έκκεζε

18

STEM HEALTH UNIREA S.A.

Ρνπκαλία

Ηαηξηθή ηερλνινγία βιαζηνθπηηάξσλ

19

Y-LOGIMED (πξψελ ALAN MEDICAL Α.Δ.)

Διιάδα

Δηζαγσγή - Δκπνξία θαη Δθνδηαζκνχ
Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ

20

Y-PHARMA Α.Δ.

Διιάδα

Δκπνξία θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ
ηαηξηθήο γεληθήο ρξήζεσο

21

ΑΛΗΕ Α.Δ.

Διιάδα

Δθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ εζηηαηνξίσλ

Διιάδα

22
23

ΚΑΓΛΖΣΗΘΖ ΤΓΔΗΑ ΓΑΓΛΧΣΗΘΔ ΑΠΔΗΘΟΛΗΔΗ
Α.Δ.
BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Πνιπηαηξείν
Ηαηξηθή Α.Δ.

25,00%

Οιηθή

Έκκεζε

100,00%

Οιηθή

Ά κεζε

85,00%

Οιηθή

Ά κεζε

70,00%

Οιηθή

Ά κεζε

Τπεξεζίεο πγείαο

100,00%

Οιηθή

Ά κεζε

Διιάδα

Τπεξεζίεο πγείαο

70,00%

Οιηθή

Ά κεζε

50,00%

Οιηθή

Ά κεζε

24

Genesis Holding A.Ş.

Σνπξθία

Δπελδπηηθέο

25

Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Σνπξθία

Τπεξεζίεο πγείαο

49,995%

Οιηθή

Έκκεζε

26

Sevgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Σνπξθία

Τπεξεζίεο πγείαο

49,950%

Οιηθή

Έκκεζε

27

Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Σνπξθία

Τπεξεζίεο πγείαο

49,995%

Οιηθή

Έκκεζε

28

Gürler Medikal ve Sağlık Ürünleri Pazarlama Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.

Σνπξθία

Δκπνξία Ηαηξνηερλνινγηθψλ Δηδψλ

49,900%

Οιηθή

Έκκεζε
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ηε δνκή ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεηαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ιφγσ απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ε Δηαηξεία
«Καγλεηηθή Τγεία Γηαγλσζηηθέο Απεηθνλίζεηο Α.Δ.» απφ ζπγγελήο (ελνπνηνχκελε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο
ζέζεο), ζε ζπγαηξηθή (θαη πιένλ ελνπνηνχκελε κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο).
Δπίζεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ε 100% ζπγαηξηθή Δηαηξεία ηνπ Γ.Θ.Θ.Α. ΤΓΔΗΑ Α.Δ., «Τ-LOGIMED A.E.», απέθηεζε
ην 70% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Πνιπηαηξείν Ηαηξηθή
Α.Δ», έλαληη ηηκήκαηνο € 1,05εθ.
Αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ απφθηεζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηε ζεκείσζε 10.
6. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα
θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ
ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη
ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
Ο κηινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηεο ρξήζεο 2009, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δηαγλσζηηθνχ θαη
ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ εκπνξίνπ, θπξίσο ζε ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, αιιά
θαη εθηφο απηήο. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη πίλαθεο αλά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή :
Απνηειέζκαηα Σνκέα ηελ 30/9/2009

235.243.614
0
235.243.614

Κιάδνο
Δκπνξίαο
28.087.204
22.907.978
50.995.182

263.330.818
22.907.978
286.238.796

12.810.060

596.591

13.406.650

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

3.014.261

39.235

3.053.496

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

10.897.917

128.716

11.026.633

Κέξδε πξν θόξωλ πεξίνδνπ

23.402.585

4.886.689

28.289.274

787.891.207

61.719.644

849.610.851

Πωιήζεηο
- ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο
- ζε άιινπο ηνκείο

Καζαξέο πωιήζεηο ηνκέα
Απνζβέζεηο

ηνηρεία ελεξγ εηηθνύ ηεο 30/9/2009

Κιάδνο Τγ είαο

ύλνιν

Απνηειέζκαηα Σνκέα ηελ 30/9/2008

186.992.395
0
186.992.395

Κιάδνο
Δκπνξίαο
15.861.756
14.075.085
29.936.841

202.854.150
14.075.085
216.929.236

Απνζβέζεηο

9.525.938

138.600

9.664.538

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

7.768.161

13.700

7.781.860

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

22.348.087

176.372

22.524.458

Κέξδε πξν θόξωλ πεξίνδνπ

27.805.541

2.225.572

30.031.113

937.135.053

51.746.538

988.881.591

Πωιήζεηο
- ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο
- ζε άιινπο ηνκείο

Καζαξέο πωιήζεηο ηνκέα

ηνηρεία ελεξγ εηηθνύ ηεο 31.12.2008

Κιάδνο Τγ είαο

ύλνιν
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Οη πσιήζεηο θαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη σο
εμήο :
30/9/2009
ηνηρεία
Πωιήζεηο
ελεξγ εηηθνύ
Διιάδα
Ινηπέο ρψξεο

30/9/2008
Πωιήζεηο

31/12/2008
ηνηρεία
ελεξγ εηηθνύ

246.330.000

748.635.282

210.825.660

884.522.977

39.908.796
286.238.796

100.975.569
849.610.851

6.103.576
216.929.236

104.358.614
988.881.591

Σα ζπλνιηθά πνζά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ Οκίινπ ζπκθσλνχλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο :
Πίλαθαο πκθωλίαο
30/9/2009

30/9/2008

Πωιήζεηο Σνκέωλ
πλνιηθέο Πσιήζεηο Σνκέα
Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ πσιήζεσλ

286.238.796

216.929.236

(22.907.978)
263.330.818

(14.137.879)
202.791.356

28.289.274
(12.257.128)
16.032.145

30.031.113
(13.103.747)
16.927.366

30/9/2009
849.610.851
(67.275.079)
782.335.772

31/12/2008
988.881.591
(75.286.261)
913.595.331

Κέξδε πξν θόξωλ πεξίνδνπ
πλνιηθά Θέξδε Σνκέα
Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ θεξδψλ

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ
χλνιν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ Σνκέα
Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ θεξδψλ

7. Δπνρηθόηεηα ελδηάκεζωλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ
Τθίζηαηαη επνρηθφηεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ έληνλε επνρηθφηεηα ην 3ν ηξίκελν θάζε ρξήζεο, φπνπ ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη αξθεηά κεησκέλνο ζε ζρέζε
κε ηα ππφινηπα ηξίκελα.
8. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, ν κηινο θαη ε Δηαηξία δαπάλεζαλ ην πνζφ ησλ € 30.484.033 θαη €
6.448.307 αληίζηνηρα, γηα αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε απφθηεζε
ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζε βειηηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ.
9. Τπεξαμία
Καζαξή Λνγ ηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2009
Αλαγλψξηζε ππεξαμίαο απφ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
Κείσζε ππεξαμίαο απφ κεξίζκαηα ζπγαηξηθήο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο
Κείσζε ππεξαμίαο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηηκήκαηνο εμαγνξάο ζπγαηξηθήο
Καζαξή Λνγ ηζηηθή Αμία ηελ 30/9/2009

234.520.825
2.535.532
(50.000)
(2.533.953)
234.472.404
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10. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη Κάξηην 2009 ην ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΙΖΣΧ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ Α.Δ. θαη ΙΖΣΧ Α.Δ., κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ απφ 73,83% ζε 88,62% θαη απφ 32,90% ζε 43,99% αληίζηνηρα, κε ζπλνιηθφ ηίκεκα χςνπο 10.9
εθ. Δπξψ, ην νπνίν δελ έρεη αθφκα νινζρεξψο θαηαβιεζεί. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ην έκκεζν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο
ΓΘΘΑ Τγεία Α.Δ. ζηηο δχν απηέο εηαηξείεο δηακνξθψλεηαη απφ 72,76% ζε 87,34% θαη απφ 69,11% ζε 87,39%,
αληίζηνηρα.
Σν Κάξηην ηνπ 2009, ε εηαηξεία αχμεζε ηελ ζπκκεηνρήο ηεο απφ ην πθηζηάκελν 20% ζην 100% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΚΑΓΛΖΣΗΘΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΔ ΑΠΔΗΘΟΛΗΔΗ Α.Δ.», έλαληη ηηκήκαηνο 1,68 εθαη.
επξψ.
Ζ εχινγε αμία ηνπ πνζνζηνχ 20%, πνπ θαηείρε ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ην ΓΘΘΑ Τγεία Α.Δ. ππνινγίζηεθε
ζε € 420.000. Απφ ηελ επηκέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ζηελ εχινγε αμία πξνέθπςε θέξδνο € 146.447, ην νπνίν
εκθαλίδεηαη ζηα «Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα».
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αλσηέξσ απφθηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Ινηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ Δηαηξείαο
Πνζνζηφ πκκεηνρήο

Λνγηζηηθή Αμία
372.818
880
18.043
1.209.258
38.677
(953.036)

Δύινγε Αμία
372.818
880
18.043
1.209.258
38.677
(953.036)
686.640

100,00%

Δύινγε Αμία

686.640

Οη αλσηέξσ εχινγεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ
εμαγνξαζζείζα εηαηξεία ΚΑΓΛΖΣΗΘΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΔ ΑΠΔΗΘΟΛΗΔΗ Α.Δ. θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ
ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε πξνζσξηλέο αμίεο ελψ ελδέρεηαη λα
κεηαβιεζνχλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο νξηζηηθνπνηεζνχλ.
Ζ Τπεξαμία πξνέθπςε σο εμήο:
Δύινγε αμία κεηαβηβαζζέληνο αληαιιάγκαηνο
- Κεηξεηά
- Κεηνρέο
ύλνιν ηηκήκαηνο απόθηεζεο
Πιένλ: Δχινγε αμία ησλ κε ειεγρνπζψλ
ζπκκεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο
Θεωξεηηθή
αμία
κεηαβηβαζζέληνο
αληαιιάγκαηνο

2.100.001
2.100.001

2.100.001

20

Κείνλ: Δχινγε αμία ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ (ηδίσλ θεθαιαίσλ) ηεο
απνθηψκελεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο (100%)
ύλνιν ππεξαμίαο

(686.640)
1.413.361

Ζ ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζζεθε αθνξά ζηηο ζεκαληηθέο ζπλέξγηεο πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ.
Ζ θαζαξή ηακεηαθή εθξνή απφ ηελ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο πξνζδηνξίζζεθε σο εμήο:

Κεηαβηβαζζέλ αληάιιαγκα ζε κεηξεηά
Κείνλ: ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα εμαγνξαζζείζαο
επηρείξεζεο
ύλνιν

1.680.001
(38.677)
1.641.324

Γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο σο ηελ ελδηάκεζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε απνθηεζείζα εηαηξεία
εηζέθεξε έζνδα πνζφ € 717.645 θαη δεκηέο πνζφ € 35.236 ζηνλ κηιν ηα νπνία πεξηιήθζεθαλ ζηα ελνπνηεκέλα
απνηειέζκαηα.
Γηα ηελ πεξίνδν σο ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο ε απνθηεζείζα εηαηξεία εηζέθεξε ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ δεκηέο πνζνχ € 20.568.
Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο απνθηεζείζαο εηαηξείαο γηα ην πξψην ελλεάκελν ηνπ 2009
αλήιζε ζε € 1.201.409 θαη δεκηέο € 138.078, αληίζηνηρα.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009, ε εηαηξεία απέθηεζε ην 70% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «BIO-CHECK
INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Πνιπηαηξείν Ηαηξηθή Α.Δ», έλαληη ηηκήκαηνο 1,05 εθαη. επξψ.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αλσηέξσ απφθηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Καθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο
Γάλεηα
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ Δηαηξείαο
Πνζνζηφ πκκεηνρήο

Δύινγε Αμία

Λνγηζηηθή
Αμία
61.072
0,23
42.953
231.951
389.196
(151.740)
(293.279)
(30.626)
(352.598)

Δύινγε
Αμία
61.072
42.953
231.951
389.196
(151.740)
(293.279)
(30.626)
(352.598)
(103.071)

70,00%
(72.150)

Οη αλσηέξσ εχινγεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ
εμαγνξαζζείζα εηαηξεία BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Πνιπηαηξείν Ηαηξηθή Α.Δ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο

21

ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε πξνζσξηλέο αμίεο ελψ ελδέρεηαη λα
κεηαβιεζνχλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο νξηζηηθνπνηεζνχλ.
Ζ Τπεξαμία πξνέθπςε σο εμήο:
Δύινγε αμία κεηαβηβαζζέληνο αληαιιάγκαηνο
- Κεηξεηά
- Κεηνρέο
ύλνιν ηηκήκαηνο απόθηεζεο
Πιένλ: Δχινγε αμία ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο πνπ
αλαινγνχλ ζηηο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (30%)
Θεωξεηηθή αμία κεηαβηβαζζέληνο αληαιιάγκαηνο
Κείνλ: Δχινγε αμία ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ (ηδίσλ θεθαιαίσλ) ηεο απνθηψκελεο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο (100%)
ύλνιν ππεξαμίαο

1.050.021
1.050.021

(30.921)
1.019.100

(103.071)
1.122.171

Ζ θαζαξή ηακεηαθή εθξνή απφ ηελ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο πξνζδηνξίζζεθε σο εμήο:
Κεηαβηβαζζέλ αληάιιαγκα ζε κεηξεηά
Κείνλ: ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα εμαγνξαζζείζαο
επηρείξεζεο
ύλνιν

1.050.021
(389.196)
660.825

Γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο σο ηελ ελδηάκεζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε απνθηεζείζα εηαηξεία
εηζέθεξε έζνδα πνζφ € 428.929 θαη δεκηέο πνζφ € 15.544 ζηνλ κηιν ηα νπνία πεξηιήθζεθαλ ζηα ελνπνηεκέλα
απνηειέζκαηα.
Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο απνθηεζείζαο εηαηξείαο γηα ην πξψην ελλεάκελν ηνπ 2009
αλήιζε ζε € 991.530 θαη δεκηέο € 223.387, αληίζηνηρα.
11. Γηαζέζηκα
Σν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηακνξθψλεηαη γηα ηελ θιεηφκελε πεξίνδν
2,9%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.09.2009, είλαη ηνπνζεηεκέλν
ζηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.
12. Γάλεηα
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ε εηαηξεία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ηεο Λ.Α. Δπξψπεο
πξνρψξεζε ζηελ πξφσξε νιηθή απνπιεξσκή ηνπ Κεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (εθεμήο «Κ.Ο.Γ») ζηελ
πξψηε εηήζηα επέηεην ηεο έθδνζεο ηνπ (10.01.2009) ζην 102% επί ηεο Σηκήο Έθδνζεο, βάζεη ησλ φξσλ ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο έθδνζεο ηνπ Κ.Ο.Γ. ηηο 10.1.2008, νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθδνζε ηνπ Κεηαηξέςηκνπ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο εηαηξείαο, χςνπο € 300.015.000 κε ηελ έθδνζε 66.670.000 νκνινγηψλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο 4,50 € εθάζηεο.
Απφ ην αλσηέξσ Οκνινγηαθφ Γάλεην, ε εηαηξεία επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1.2009 – 30.09.2009,
κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο νη νπνίνη αλήιζαλ ζε πνζφ € 1.503.429.

22

13. Πξόγξακκα ρνξήγεζεο κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε κέιε ηνπ Γ θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε
Ζ ζπλνιηθή εχινγε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ δηθαησκάησλ έρεη ππνινγηζηεί ζε πνζφ € 1.429.910 θαη ζα
επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 2008-2010. Ζ επηβάξπλζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ
1.1.2009-30.09.2009, αλέξρεηαη ζε πνζφ € 429.220.
14. Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Σν έμνδν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο αλαιχεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-30.09.2009 θαη ηελ
ζπγθξηηηθή ηεο σο αθνινχζσο:
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
Πνζά ζε €
30/9/2009 30/9/2008
30/9/2009 30/9/2008
Σξέρνλ έμνδν θφξνπ
5.430.923
5.149.589
714.234
375.000
Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ
(31.852)
362.991
289.045
653.978
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ
786.609
330.000
550.000
225.000
ύλνιν
6.185.679
5.842.580
1.553.279
1.253.978
15. Δκπξάγκαηα Βάξε
Γελ ππάξρνπλ πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
εηαηξείαο έλαληη δαλεηζκνχ.
Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ ππάξρνπλ ππνζήθεο πνζνχ € 20.684.704, έλαληη δαλεηζκνχ.
16. Γεζκεύζεηο
Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ – ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ιεηηνπξγνχληνο σο κηζζσηή.
Ο φκηινο κηζζψλεη γξαθεία θαη απνζήθεο κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο
αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο. Σα κειινληηθά ειάρηζηα πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα
κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο εμήο:
Γεζκεύζεηο

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγ ηθέο κηζζώζεηο
Δληφο 1 έηνπο
Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
ύλνιν

Γεζκεύζεηο

Γεζκεύζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Δληφο 1 έηνπο
Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
ύλνιν

Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009 31/12/2008
1.157.508
6.022.239
5.433.662
12.613.408

1.072.786
5.963.845
6.632.328
13.668.959

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009 31/12/2008
997.816
4.925.738
4.707.640
10.631.194

880.154
5.204.965
5.886.408
11.971.527

Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009 31/12/2008
1.197.868
2.015.339
3.213.206

1.215.247
2.897.550
4.112.797

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη νη ινηπέο εγγπήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 30.09.2009, έρνπλ σο εμήο:
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Γεζκεύζεηο

Δγ γ πήζεηο
Δγγπήζεηο ζε ηξίηνπο εθ κέξνπο ζπγαηξηθψλ
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ
Δγγπήζεηο δνζείζεο πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ινηπέο εγγπήζεηο
ύλνιν

Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009 31/12/2008

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009 31/12/2008

69.072.556
730.920

82.643.028
730.920

50.000.000
-

66.904.000
-

416.073

59.263

-

-

207.743
70.427.292

264.495
83.697.706

207.743
50.207.743

264.495
67.168.495

17. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ο κηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ
πνπ ήδε έρνπλ ζρεκαηηζηεί. Πην αλαιπηηθά:
Α) εκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκόηεηεο ηεο 30.09.2009
Ι. Απαηηήζεηο θαηά ηνπ ΤΓΔΙΑ Α.Δ.
Τπνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ πεξαηωζεί θαη ζηνλ β’ βαζκό δηθαηνδνζίαο (ηειεζίδηθεο)
1) Καηαινγηζκόο Δηδηθνύ Σέινπο Πεξηβάιινληνο θαη Κπθινθνξηαθώλ Δθαξκνγώλ από ην
Γήκν Ακαξνπζίνπ
Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ θαηαιφγηζε ζηελ Δηαηξεία καο γηα Δηδηθφ Σέινο Πεξηβάιινληνο θαη Θπθινθνξηαθψλ
Δθαξκνγψλ πνζφ € 159.354,00. Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, ε
εηαηξεία άζθεζε πξνζθπγέο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ πξσηνδίθσο.
Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ αζθήζεθαλ εθέζεηο, νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ ην νπνίν κε ηηο αξ. 3270, 3271 θαη 3272/2005 απνθάζεηο ηνπ, έθαλε δεθηέο ηηο σο
άλσ εθέζεηο καο θαη εληεχζελ ηηο πξνζθπγέο καο θαηά ησλ εγγξαθψλ πνπ έθαλε ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ ζηνπο
ζρεηηθνχο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο.
ΙΙ. Δθθξεκείο Γηθαζηηθέο Τπνζέζεηο «ΤΓΔΙΑ Α.Δ.»
1) Τπνζέζεηο πνπ δελ θαιύπηνληαη από Mal-Practice
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ Mal-practice, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 1,2
εθ. To αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Mal-practice, θαιχπηεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ θαηά ην Λφκν Αζηηθή Δπζχλε απηνχ, έλαληη ηξίησλ. Σα αζθαιηζηηθά πνζά
(φξηα επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή), απνηεινχλ ηα αλψηαηα φξηα επζχλεο ηνπ Αζθαιηζηή, γηα ην ζχλνιν ησλ
αηπρεκάησλ θαη ή δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ αζξνηζηηθά, πνπ ζα ζπκβνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξηφδνπ , κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 4,5 εθ.
Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πξνβιέπεηαη ζεηηθή γηα ηελ Δηαηξεία.
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2) Δπηβνιή Πξνζηίκνπ από ην Σ..Α.Τ.
Ζ Δηαηξία έρεη αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο θαηά ηνπ ΣΑΤ γηα
ηελ αθχξσζε απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΤ πεξί θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο νθεηιήο γηα εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο χςνπο 1.507.909,31 €. Γίλεηαη κλεία φηη ην πνζφ απηφ έρεη ήδε θαηαβιεζεί απφ ηελ Δηαηξία. Δπί ηεο
πξνζθπγήο απηήο εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 12043/27.10.2006 απφθαζε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ πνπ απέξξηςε ηελ
πξνζθπγή σο νπζία αβάζηκε.
ηε ζπλέρεηα ε Δηαηξία άζθεζε έθεζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζήλαο θαηά ηεο παξαπάλσ κε αξηζκφ
12043/2006 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο. Ζ έθεζε ζπδεηήζεθε ζηηο 9.11.2007, θαη
εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 4634/07 απφθαζε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία έγηλε κεξηθψο δεθηή ε έθεζε ηεο
Δηαηξίαο θαη αλαγλσξίζηεθε φηη ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηελ Δηαηξία πνζφ πεξίπνπ 245.000€. Ήδε ε απφθαζε
απηή καο θνηλνπνηήζεθε θαη θαη’ απηήο θαηαζέζακε αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ.
3) Δπηβνιή Πξνζηίκνπ ηνπ Κ.Β.. από .Γ.Ο.Δ.
Σν ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, κε ηελ ππ΄ αξηζ. 1391/8-7-2004 Απφθαζε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ ηνπ
Θ.Β.. επέβαιε ζηελ Δηαηξεία πξφζηηκν χςνπο € 288.191 γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2003. Θαηά ηεο σο άλσ
απφθαζεο έρεη αζθεζεί δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο, ε νπνία δελ έρεη
πξνο ην παξφλ πξνζδηνξηζηεί πξνο εθδίθαζε. εκεηψλεηαη φηη κέξνο ηνπ πξνζηίκνπ, αλεξρφκελν ζε πνζφ €
68.881, έρεη βεβαησζεί θαη ήδε θαηαβιήζεθε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Δθηηκάηαη φηη ην πνζφ ζα κεησζεί ζεκαληηθά,
κεηά ηελ πηζαλνινγνχκελε επδνθίκεζε ηεο πξνζθπγήο.
4) Τπόζεζε ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο «ΔΛΔΝΗ ΦΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.»
A) Κε ηελ απφ 15.05.2007 αίηεζή ηεο ε εηεξφξξπζκε εηαηξία δήηεζε θαη πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο κε αξηζκφ
9591/2007 Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ θ. Γηθαζηή ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο, κε ηελ νπνία
ππνρξεσλφηαλ ε Δηαηξία λα θαηαβάιεη ζ’ απηή ην πνζφ ησλ 966.921,54 €, κε ην λφκηκν ηφθν απφ 05.04.2007
κέρξη ηελ εμφθιεζε, πιένλ δηθαζηηθήο δαπάλεο πνζνχ 9.669 €. Ζ Γηαηαγή Πιεξσκήο εθδφζεθε κε βάζε ζεηξά
ηηκνινγίσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 966.921,54 €, ηα νπνία ε εηεξφξξπζκε εηαηξία είρε εθδψζεη πξνο ηελ Δηαηξία γηα
ηελ πξνο απηή πψιεζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ.
Β) Θαηά ηεο σο άλσ δηαηαγήο πιεξσκήο ε Δηαηξία άζθεζε αλαθνπή ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Αζήλαο, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί γηα ηηο 14.01.2009 κεη’ αλαβνιή απν ηελ δηθάζηκν ηεο 08.10.2008.
Δμάιινπ, ε Δηαηξία είρε δεηήζεη θαη είρε πεηχρεη απφ ηνλ Πξφεδξν Τπεξεζίαο ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Αζήλαο ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο γηα απαγφξεπζε εθηέιεζεο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο (κέρξη ηελ έθδνζε
νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο). Χζηφζν, ε αίηεζε γηα ηελ αλαζηνιή ηεο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο, ε νπνία επηζπεχζζεθε κε βάζε ηελ εθδνζείζα Γηαηαγή πιεξσκήο απεξξίθζε απφ ην Κνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζήλαο κε ηε κε αξηζκφ 8381/2007 απφθαζε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ε Δηαηξία
θαηέβαιε ζηελ αληίδηθν εηεξφξξπζκε εηαηξία ην πνζφ ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, πνπ νχησο ή άιισο ηεο φθεηιε. Κε
ηελ αλαθνπή επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο “ΔΙΔΛΖ ΦΑΡΟΛΗΘΟΙΑΘΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ.Δ.” θαη
θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξία ηα κηζζψκαηα, πνπ νθείιεη θαη πνπ θαηά ηελ Δηαηξία αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 610.000€,
ελψ ε αληίδηθνο εηαηξία αλαγλσξίδεη φηη νθείιεη κηζζψκαηα χςνπο κφλν πεξίπνπ 216.000€. Απφ ην δηθφγξαθν ηεο
Αλαθνπήο έγηλε παξαίηεζε, δνζέληνο φηη ε δη’ απηήο (Αλαθνπήο) πξνηαζείζα ζε ζπκςεθηζκφ αληαπαίηεζή καο
θαηά ηεο θαζείο, πξνεξρφκελε απφ νθεηιφκελα κηζζψκαηα, ήδε αλαδεηείηαη δηα ηεο άζθεζεο ρσξηζηήο αγσγήο
ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (Κηζζσηηθή Γηαδηθαζία).
Γ) Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο Δηαηξίαο ηελ απφ 18.03.2008 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί γηα ηηο 14.01.2009 κεη’ αλαβνιή απφ ηελ
δηθάζηκν ηεο 08.10.2008, κε ηελ νπνία δεηά λα ηεο θαηαβιεζεί σο απνδεκίσζε γηα δηαθπγφληα θέξδε ην πνζφ
ησλ 6.690.302,07 επξψ άιισο ην πνζφ ησλ 3.968.823,26 επξψ, άιισο ην πνζφ ησλ 2.381.293,95 επξψ άιισο ην
πνζφ ησλ 1.247.344,45 επξψ, γηα παξάβαζε εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο απνθιεηζηηθήο ζχκβαζεο γηα πξνκήζεηα
θαξκάθσλ πνπ δήζελ είρε ζπλάςεη κε ηελ ελάγνπζα. Ζ ππφζεζε ζπδεηήζεθε ζηελ παξαπάλσ δηθάζηκν θαη
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εμεδφζε ζρεηηθά ε ππ’ αξηζ. 6824/2009 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία έγηλε ελ
κέξεη δεθηή ε απφ 18/3/2008 αγσγή ηεο ελάγνπζαο θαηά ηεο εηαηξίαο καο θαη αλαγλσξίζηεθε ε ππνρξέσζε ηεο
εηαηξίαο καο λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζφ ησλ 861.801,62 €, σο απνδεκίσζε (δηαθπγφλ θέξδνο), ιφγσ
ηεο παξαβηάζεσο ησλ φξσλ ηεο κεηαμχ καο θαηαξηηζζείζαο ζχκβαζεο εκπνξηθήο κίζζσζεο θαη εκπνξηθήο
ζπλεξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/8/2006 έσο 31/12/2006, ήηνη γηα 5 κήλεο. Θαηά ηεο σο άλσ
απνθάζεσο, ε νπνία πξνο ην παξφλ δελ καο έρεη θνηλνπνηεζεί, ε εηαηξία καο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη έθεζε,
πξνέρνληνο ιφγσ εζθαικέλνπ ππνινγηζκνχ ηνπ νθεηινκέλνπ ζηελ ελάγνπζα πνζνχ θαη ηνχην δηφηη ελψ κε ηελ
απφθαζε γίλεηαη δεθηή σο βάζηκε ε πξνζβιεζείζα έλζηαζή καο πεξί ζπλππνινγηζκνχ δεκίαο θαη θέξδνπο, δένλ
έηζη λα αθαηξεζεί απφ ηελ αηηνχκελε απνδεκίσζε ην πνζφ πνπ ζα θαηέβαιε ε ελάγνπζα ζηελ εηαηξία καο σο
κίζζσκα ζπληζηάκελν ζε πνζνζηφ 24% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο, θάηη πνπ θάλεη δεθηφ ε εθδνζείζα
απφθαζε, ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ πξφδειεο παξαδξνκήο, ην πνζνζηφ απηφ δελ ππνινγίδεηαη ζηελ γελνκέλε δεθηή
θαηά ηα άλσ βάζε ππνινγηζκνχ, αιιά φισο εζθαικέλσο επί ηνπ πνζνχ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ηεο ελάγνπζαο, κε
απνηέιεζκα έλεθα ηνπ ιάζνο απηνχ ππνινγηζκνχ, λα πξνθχπηεη φηη νθείινπκε σο απνδεκίσζε ζηελ ελάγνπζα
αληί ηνπ πνζνχ ησλ 84.000 € πεξίπνπ ην αλαγλσξηζζέλ πνζφ ησλ 861.801,62 €.
Γ) Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο Δηαηξίαο ηελ απφ 10.11.2008 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί γηα ηηο 14.01.2009, κε ηελ νπνία δεηά λα
ηεο θαηαβιεζεί σο απνδεκίσζε γηα δήζελ εζηθή ηεο βιάβε ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ. Κε ηελ ππ’ αξηζ.
6824/2009 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ε ελ ιφγσ αγσγή ηεο ελάγνπζαο απνξξίθζεθε εμ
νινθιήξνπ σο αβάζηκε.
5) Απαηηήζεηο ηνπ Γ.Θ.Κ.Α.
ΦΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.»

ΤΓΔΙΑ

Α.Δ.

θαηά

ηεο

εηεξόξξπζκεο

εηαηξίαο

«ΔΛΔΝΗ

Α) Ζ Δηαηξία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο σο άλσ εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο αγσγή ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Αζήλαο κε ηελ νπνία δεηά λα ηεο απνδψζεη ε παξαπάλσ εηαηξία ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ιφγσ ιχζεο ηεο απφ
29.05.1991 ζχκβαζεο κίζζσζεο φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ζεηξά ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ.
Β) Δπίζεο, ε Δηαηξία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο σο άλσ εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο αγσγή ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο κε ηελ νπνία δεηά λα ηεο θαηαβάιεη ε παξαπάλσ εηαηξία ην πνζφ ησλ 609.252,39 € ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζηα κηζζψκαηα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01εο.01.2006 έσο 31εο.12.2006 θαη ζην ½ ηνπ
ραξηνζήκνπ επί ησλ κηζζσκάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01εο.01.2006 έσο 31εο.03.2006.
Γ) Σέινο, ε σο άλσ εηεξφξξπζκε εηαηξία έρεη αζθήζεη αληίζεηε αγσγή θαηά ηεο Δηαηξίαο ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο, κε ηελ νπνία δεηά λα αλαγλσξηζηεί φηη i) ην νθεηιφκελν κίζζσκα πξνο ηελ Δηαηξία
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 14,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο (ην κίζζσκα ηεο
εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο ππνινγηδφηαλ επί ηε βάζεη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο) θαη ii) απφ ηε 15ε.07.2006 κέρξη
θαη ηε 17ε.05.2007, εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αγσγήο ε εηεξφξξπζκε εηαηξία δελ νθείιεη κηζζψκαηα. Θαη νη
ηξεηο παξαπάλσ αγσγέο είραλ πξνζδηνξηζηεί κεηά απφ αλαβνιέο θαη αληίζηνηρεο θιήζεηο γηα ζπλεθδίθαζε ζηηο
6.11.2008, νπφηε θαη αλεβιήζεζαλ μαλά γηα ηελ 5/3/2009. Θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ζπδεηήζεθαλ θαη νη 3 σο
άλσ αγσγέο ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, πνπ δίθαζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ κηζζσηηθψλ
δηαθνξψλ θαη εμεδφζε ε ππ’ αξηζ. 1425/2009 απφθαζε ηνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία : 1) απνξξίθζεθε ε
αγσγή ηεο εηαηξίαο καο γηα ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ σο αφξηζηε, 2) απνξξίθζεθε ε αξλεηηθή αλαγλσξηζηηθή
αγσγή ηεο αληηδίθνπ θαηά ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ (α) ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλππαξμίαο ηνπ απφ 31/7/2006
ζπκθσλεηηθνχ θαη (β) ζηελ αλαγλψξηζε φηη ην κεληαίν κίζζσκα απφ 1/4/2006 έσο 14/7/2006 αλήξρεην ζε
πνζνζηφ 14,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο αληηδίθνπ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφ 29/5/1991
ζχκβαζε κίζζσζεο θαη έγηλε ελ κέξεη δεθηή θαηά ην αίηεκα πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο κε χπαξμεο
ππνρξέσζεο ηεο ελάγνπζαο γηα θαηαβνιή ζηελ εηαηξία καο κηζζσκάησλ απφ 1/1/2007 έσο 31/5/2007. Δπίζεο κε
ηελ σο άλσ απφθαζε θξίζεθε θαηαξρήλ παξαδεθηή ε θαηαςεθηζηηθή αγσγή καο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ απφ 1/4/2006 έσο 31/12/2006 θαη δηεηάρζε ε επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο κεηά απφ ηε
δηελέξγεηα ινγηζηηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαζψο θαη ν δηνξηζκφο πξαγκαηνγλψκνλα, ν νπνίνο, αθνχ νξθηζηεί,
ζα πξνζδηνξίζεη κε ηελ έθζεζή ηνπ, ην χςνο ησλ γελνκέλσλ απφ ηελ αληίδηθν – κηζζψηξηα πσιήζεσλ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1/1/2006 έσο 31/12/2006 θαη ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο αληηδίθνπ θαη ζα
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πξνζδηνξίζεη επ’ απηψλ ην χςνο ηνπ νθεηινκέλνπ θαηά κήλα κηζζψκαηνο θαηά πνζνζηφ 14,5% γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 1/1/2006 έσο 31/3/2006 θαηά πνζνζηφ 24% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/4/2006 έσο
31/12/2006.
6) Τπόζεζε «THALYSSIA CATERING ΓΔΝΙΚΗ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ Α.Δ.»
Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «THALYSSIA CATERING ΓΔΛΗΘΖ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ Α.Δ.» άζθεζε θαηά ηεο
εηαηξίαο καο ηελ απφ 23/10/2008 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία δεηά
αθελφο λα αλαγλσξηζζεί ε αθπξφηεηα κεηαμχ καο ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο ηξνθνδνζίαο, ιφγσ
δήζελ θαηάξηηζήο ηνπ ππφ ην θξάηνο απεηιήο θαη αθεηέξνπ λα ππνρξεσζνχκε λα ηεο θαηαβάινπκε ην πνζφ ησλ
752.341,21 € άιισο ην πνζφ ησλ 480.970,59 € σο απνδεκίσζε (δηαθέξνλ εθπιεξψζεσο), ιφγσ ηεο
επηθαινχκελεο αδηθνπξαμίαο (απεηιήο). Ζ ππφζεζε εθδηθάδεηε θαηά ηελ Σαθηηθή Γηαδηθαζία ζηε δηθάζηκν ηεο
7/10/2009, πιελ φκσο ε ζπδήηεζή ηεο καηαηψζεθε ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ εμαηηίαο
ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 4/10/2009. ε θάζε πεξίπησζε εθηηκάκε φηη ε ελ ιφγσ αγσγή ζα απνξξηθζεί
θαηαξρήλ γηα ιφγνπο νπζηαζηηθήο αβαζηκφηεηαο θαη δεπηεξεπφλησο δηφηη ε ελάγνπζα εηαηξία εθπιήξσζε πιήξσο
ηηο απνξξένπζεο απφ ηελ δήζελ άθπξε ζχκβαζε ππνρξεψζεηο ηεο θαη θνηλνπνίεζε ηελ ελ ιφγσ αγσγή ηεο ζρεδφλ
δχν έηε κεηά ηελ ζχλαςε ηνπ ελ ιφγσ ζπκθσλεηηθνχ θαη κφιηο δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο κεηαμχ καο
ζπκβαηηθήο ζρέζεο.
IΙΙ. Απαηηήζεηο αζζελώλ ε θιεξνλόκωλ απηώλ θαηά ηνπ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. (ππνζέζεηο MAL PRACTICE)
Αζζελείο ή θιεξνλφκνη απηψλ δηεθδηθνχλ δηθαζηηθψο απφ Ηαηξνχο θαη ηελ Δηαηξεία πνζά, σο απνδεκίσζε ζεηηθήο
ηνπο δεκίαο ή/θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εζηθήο ηνπο βιάβεο ή ςπρηθήο ηνπο νδχλεο, απφ επηθαινχκελα ηαηξηθά
ζθάικαηα ηαηξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Θιηληθή. Σν χςνο ησλ απαηηήζεσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε πνζφ € 58,2
εθ. Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο, θαζψο νη ελ ιφγσ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ζηξέθνληαη πξσηίζησο θαηά ησλ
ηαηξψλ απφ αζζελείο ηνπο θαη δεηνχλ απνδεκηψζεηο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή
βιάβε ή ςπρηθή νδχλε θαη δεπηεξεπφλησο θαηά ηεο Δηαηξείαο. Σέινο αλαθέξεηαη φηη ζρεδφλ φινη νη
ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ Δηαηξεία ηαηξνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο (mal
practice) γηα πνζά πνπ πνηθίινπλ αλά πεξίπησζε. Δθηηκάηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηπρφλ
επηδηθαζζεζνκέλσλ πνζψλ ζα θαηαβιεζεί απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ησλ Ηαηξψλ. ε θάζε δε πεξίπησζε ε
εηαηξεία είλαη αζθαιηζκέλε γηα ηελ σο άλσ αηηία (αμηψζεηο ηξίησλ ζρεηηθά κε ηαηξηθά ζθάικαηα) ζηελ
αζθαιηζηηθή Δηαηξεία «ΔΘΛΗΘΖ Α.Δ.Δ.Γ.Α», δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ησλ ηαηξψλ.
Β) Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 235/2000
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 παξ.1 ηνπ Π.Γ. 235/2000, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
απαγνξεχεηαη ε έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ζε ηδησηηθέο θιηληθέο, απηνηειψλ (πνπ αλήθνπλ ζε άιια Φπζηθά ή Λνκηθά
πξφζσπα) Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Π.Φ.Τ. ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ 2071/92 (ΦΔΘ 123/Α/92), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ 2256/94 (ΦΔΘ 196/Α/94), γηα ηηο θιηληθέο δε, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ
ηέηνηνη θνξείο ε ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη κεηά δχν (2) έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Πεξαηηέξσ,
απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ.1 ηνπ Λ 3204/2003 πξνβιέθζεθε φηη ε ηζρχο ηεο δηάηαμεο ηνπ δεπηέξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 235/2000 αξρίδεη απφ 01/01/2007. ηε ζπλέρεηα, ζην άξζξν 9 ηνπ
Π.Γ. 198/2007 (ΦΔΘ ηα αξ θχιινπ 225/04/09/2007) νξίζηεθε φηη ε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 235/2000
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «επηηξέπεηαη ε έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ζε ηδησηηθέο θιηληθέο κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ
κνλάδσλ παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, δηαγλσζηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ
αλήθνπλ ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα».
Γ) Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά ρξήζεηο
Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2008, νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο YLOGIMED Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε 2006 , ΑΛΗΕ Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε 2006, ε εηαηξεία ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. έσο θαη ηε
ρξήζε 2007, ε εηαηξεία ΙΖΣΧ Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε 2007, ε εηαηξεία ΙΖΣΧ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε
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2006, ε εηαηξεία ΚΖΣΔΡΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε 2006, ε εηαηξεία Y-PHARMA Α.Δ. έσο θαη ηε
ρξήζε 2006, ε εηαηξεία ALPHA LAB Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε 2006, ε εηαηξεία ΥΡΤΑΦΗΙΗΧΣΗΑ ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΖ ΙΣΓ,
ε εηαηξεία ΥΡΤΑΦΗΙΗΧΣΗΑ ΓΖΚΟΗΑ ΙΣΓ, ην ΗΑΣΡΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΙΔΚΔΟΤ "ΑΥΗΙΙΔΗΟ" ΙΣΓ έσο θαη ηε ρξήζε
2001 θαη ν κηινο ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟ ΙΣΓ έσο θαη ηε ρξήζε 2001, ε εηαηξεία
ΚΑΓΛΖΣΗΘΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΔ ΑΠΔΗΘΟΛΗΔΗ Α.Δ. έσο θαη ηε ρξήζε 2008, ελψ νη παξαθάησ εηαηξίεο δελ
έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ζπζηάζεψο ηνπο: α) ΗΑΣΡΗΘΖ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΒΙΑΣΟΘΤΣΣΑΡΧΛ Α.Δ., δ.η. «STEM
HEALTH SA» (26/04/2007), β) STEM HEALTH HELLAS Α.Δ. (4.12.2007), γ) STEM HEALTH UNIREA S.A.
(18.9.2008) ζη) Valone Co Ltd (1999), δ) HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.H.A. (22/05/2007).
Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ
θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ο κηινο πξνρσξάεη ζε
εηήζηα εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν παξειζνπζψλ
ρξήζεσλ ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη πέξα
ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ, ηπρφλ πνζά θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ.
18. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο
Οη παξαθάησ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απνηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. Οη
ζπλαιιαγέο απηέο, κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
νκίινπ απαιείθνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.
ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ - ΠΧΛΗΔΙ 1.1.2009 - 30.09.09

ΑΓΟΡΑΣΗ

Π
Χ
Λ
Η
Σ
Η


Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΙΑ Α.Δ.
ΜΗΣΔΡΑ A.E.
ΜΗΣΔΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ.
ΛΗΣΧ Α.Δ.
ΑΛΦΑ LAB A.Δ.
VALONE CO LTD
ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΛΣΓ
STEM HEALTH S.A.
Y-LOGIMED A.E.
Y PHARMA Α.Δ.
ANIZ A.E.
ΜΑΓΝΗΣΗ
ΤΝΟΛΟ

Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΙΑ Α.Δ.

8.728
140
135.758
15.649.566
70.536
26.596
23.800
15.915.124

ΜΗΣΔΡΑ A.E.

ΜΗΣΔΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
Α.Δ.

8.290.978
1.111.423
354
5.885.266
6.997
15.295.018

1.250.000
1.250.000

ΛΗΣΧ Α.Δ.

ΛΗΣΧ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ΑΛΦΑ LAB A.E.
Α.Δ.

31.511
1.221
154.191
836.950
1.023.873

1.227
1.227

675
17.534
1.780
19.988

VALONE CO LTD ΜΓΚ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΛΣΓ STEM HEALTH Α.Δ.

111.090
982
1.432
3.252
116.757

1.288
3.011
4.298

STEM HEALTH
HELLAS Α.Δ.

Y-LOGIMED A.E.

Y PHARMA A.E.

285.775
363
286.138

6.585
31
6.616

620
394
1.014

29.201
29.201

ANIZ A.E.

ΜΑΓΝΗΣΗ

145.859
145.859

151.822
151.822

ΤΝΟΛΟ

10.018.954
10.624
1.111.423
18.901
290.303
982
285.775
22.375.750
83.796
26.627
23.800
34.246.935

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΗΝ 30.09.2009

ΤΠΟΥΡΔΧΗ

Α
Π
Α
Ι
Σ
Η

Η

Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΙΑ ΑΔ
ΜΗΣΔΡΑ A.E.
ΑΛΦΑ LAB AE
ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΛΣΓ
STEM HEALTH HELLAS S.A.
Y-LOGIMED AE
Y PHARMA
ANIZ A.E.
ΜΑΓΝΗΣΗ
ΤΝΟΛΟ

Γ.Θ.Κ.Α. ΤΓΔΙΑ Α.Δ.

14.569
39.357
2.928.486
7.658
9.223
349.775
3.349.068

ΜΗΣΔΡΑ A.E.

79.404
675
1.131.385
377
1.211.841

ΜΗΣΔΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ΛΗΣΧ Α.Δ.
Α.Δ.
916
916

9.441
732
14.927
286.219
311.318

ΑΛΦΑ LAB A.E.

197.200
1.688
198.888

VALONE CO LTD ΜΓΚ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΛΣΓ STEM HEALTH S.A.

4.146.820
22.502
5.718
1.796
4.176.836

512.061
3.753
515.813

18.607
18.607

STEM HEALTH
HELLAS S.A.

STEM HEALTH
UNIREA

Y-LOGIMED A.E.

Y PHARMA A.E.

7.052
20.018
89
27.159

4.388
4.388

2.929
2.929

3.132
439
3.572

ΤΝΟΛΟ

4.958.955
35.319
54.959
22.502
22.995
4.354.024
13.207
9.600
349.775
9.821.335
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πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

Πωιήζεηο εκπ.ηωλ/ππεξεζίεο
Θπγαηξηθέο
ύλνια

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
150.465
150.465

Λνηπά έζνδα/ έζνδα ζπκκεηνρώλ
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνια

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
- 10.868.434
12.485
12.485
12.485 10.880.919

Αγ νξέο εκπ.ηωλ
Θπγαηξηθέο
ύλνια

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
- 14.986.684
- 14.986.684

Λνηπέο δαπάλεο
Θπγαηξηθέο
ύλνια

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
928.440
928.440

Απαηηήζεηο
Θπγαηξηθέο
ύλνια

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
4.958.955
- 4.958.955

Τπνρξεώζεηο
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνια

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
3.349.068
358.885
0
358.885 3.349.068

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη ζηε
ζπλέρεηα.
πλαιιαγέο κε Όκηιν Marfin Popular Bank
Ο ΟΜΙΛΟ
ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
Δλεξγ εηηθό
Θαηαζέζεηο
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
Παζεηηθό
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο
Ινγαξηαζκφο Factoring
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

13.096.031
18.000.000

3.279.717
18.000.000

183.968.454 154.000.000
11.712.952
4.481.481
2.901.131
-
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Ο ΟΜΙΛΟ
ΔΣΑΙΡΙΑ
30/9/2009 30/9/2009
Έζνδα
Έζνδα απφ ελνίθηα
Πηζησηηθνί ηφθνη
Σφθνη πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ

150.040
78.742
1.815.590

60.040
12.572
1.815.590

Έμνδα
Σφθνη θαη ινηπά έμνδα ρξεκ/ζεο
Γηάθνξα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο

5.892.339
68.723

4.579.754
-

Παξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
Οη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ζε επίπεδν Οκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Κηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ
ύλνιν

Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009 30/9/2008
3.837.753
2.926.723
276.704
149.821
14.420
429.220
281.680
4.543.677
3.372.644

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009 30/9/2008
1.334.807
1.493.873
85.638
86.244
14.420
429.220
281.680
1.849.665
1.876.217

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ (θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο).
19. Κέξδε αλά κεηνρή θαη Μεξίζκαηα
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ηνπο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ (θνηλέο κεηνρέο). ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ πξνέθπςαλ απνκνησκέλα θέξδε αλά κεηνρή.

Βαζηθά Κέξδε αλά κεηνρή
Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ
Βαζηθά Κέξδε αλά κεηνρή (Δπξώ αλά κεηνρή)

Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009 30/9/2008
11.749.847
10.528.458
125.630.910 125.630.910
0,0935
0,0838

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009 30/9/2008
14.202.212
12.347.274
125.630.910 125.630.910
0,1130
0,0983

Δληφο ηεο πεξηφδνπ ε Δηαηξεία ελέθξηλε κέξηζκα πνζνχ € 6,281 ρηι. θαη επηζηξνθή θεθαιαίνπ € 15,075 ρηι. ζηνπο
Ηδηνθηήηεο πνπ αλαινγνχλ ζηα θέξδε ηνπ 2008 (αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδνο : € 10,050 θαη επηζηξνθή
θεθαιαίνπ € 10,050.
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20. Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ο ΟΜΙΛΟ
Πνζά ζε €
30/9/2009
30/9/2008
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Κέξδε Πεξηόδνπ πξό θόξωλ από ζπλερηδ όκελε δξαζη εξηόη εη α
Κέξδε Πεξηόδνπ πξό θόξωλ από δηαθνπείζα δξαζη εξηόη εη α
Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
Πξνβιέςεηο
Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
(Θέξδε)/ δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ
Κεξίδην θαζαξψλ θεξδψλ /(δεκηψλ) απφ ζπγγελείο πνπ ελνπνηνχληαη κε ηε
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
Έζνδα απφ ρξεζηκνπνίεζε πξνβι. Πξνεγ.Υξήζεσλ
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ - Παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία
Δζνδν ηφθσλ
Δμνδν ηφθσλ
Κεξίζκαηα
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο
Κέρδη/ (ζημιές) απ ό π ώληζη εμπ ορικού ταρηοθσλακίοσ
ύλνιν πξνζαξκνγώλ
Σακεηαθέο Ρνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο πξίλ η νο
κεη αβνιέο η νπ θεθαιαίνπ θίλεζεο
Μεη αβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο
(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ
(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ
(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιήλ ηξαπεδψλ)
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Πνζά ζε €
30/9/2009
30/9/2008

16.032.145

16.927.366

15.755.491

13.601.253

14.883.010
998.462
3.076.853
(230.123)
747.649
(22.676)

11.140.898
774.862
2.441.079
(12)
58.511

5.724.614
469.286
875.000
279.769
9.978

5.217.465
414.705
950.000
14.620

(75.879)

(99.241)

-

-

(81.211)
(90.148)
(371.893)
(3.053.496)
11.026.603
429.220
5.624
27.241.994

(78.044)
(7.602.654)
22.356.775
281.680
29.273.854

(19.661)
(1.853.697)
7.438.192
(9.556.583)
429.220
3.796.119

(7.552.607)
19.939.053
(11.447.764)
281.680
7.817.152

43.274.140

46.201.220

19.551.610

21.418.405

(1.488.751)
(2.064.223)
(247.216)
(14.012.200)

(1.340.753)
(19.568.318)
(4.624.782)
3.936.316

(137.587)
(7.897.639)
(559.760)
3.063.559

(269.960)
(9.598.952)
(4.531.628)
(4.417.697)

(17.812.390)

(21.597.537)

(5.531.428)

(18.818.237)

25.461.749

24.603.683

14.020.183

2.600.168

21. Αλακνξθώζεηο θνλδπιίωλ από ηνλ θαηακεξηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο αγνξάο ηνπ Οκίινπ ΜΗΣΔΡΑ
Α.Δ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γ’ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο 2008, νινθιεξψζεθε ε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ αλαγλσξηδφκελσλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ
ηνλ κηιν ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2007.
Κε βάζε ηηο αμίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθηίκεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο αγνξάο ζηα
αληίζηνηρα θνλδχιηα θαη ε αλάινγε κείσζε ηεο αξρηθά αλαγλσξηδφκελεο ππεξαμίαο. Θαηά ζπλέπεηα, ε Θαηάζηαζε
πλνιηθψλ Δζφδσλ γηα ηελ πεξίνδν 30.09.2008 θαη ε Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν
πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί αλαιφγσο.
εκεηψλεηαη, φηη νη πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ γηα ηελ 31.03.2008 αθνξνχλ α)
ζηηο απνζβέζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ηα αλαγλσξηδφκελα άπια ζηνηρεία θαη γηα ηα αλαπξνζαξκνζκέλα
ελζψκαηα ζηνηρεία νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα θαηά € 1.476.360 θαη β) ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ ηελ νπνία πξνέθπςε σθέιεηα ζηα απνηειέζκαηα θαηά € 295.272.
Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ αλακνξθψζεσλ, παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 7.31 ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ ηεο 31.12.2008.
22. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 05 εο Οθησβξίνπ 2009, εμέιεμε σο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γ..
ηνλ θ. Γεδνχιε Δπάγγειν ηνπ Ληθνιάνπ, Ηαηξφ Καηεπηήξα Γπλαηθνιφγν ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Κε
Δθηειεζηηθνχ Κέινπο ηνπ Γ.. θ. Ησάλλε Εεξβνχ.
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Σελ 29ε Οθησβξίνπ κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζήθνληα Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ
αλέιαβε ε θα. Αξεηή νπβαηδφγινπ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο θ. Θ. Υαξακή ιφγσ επηθείκελεο
ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. Ζ θα. Αξεηή νπβαηδφγινπ δηεηέιεζε Project Manager ηεο MIG γηα ηελ επέλδπζή ηεο ζην
ΤΓΔΗΑ, ελψ είλαη κέινο ηνπ Γ.. θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο εηαηξείαο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Δπίζεο, λέν
κέινο ηνπ Γ.. εμειέγε ν θ. Γηψξγνο Δπζηξαηηάδεο, ελψ λέν κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εμειέγε ν θ.
Γηψξγνο Θνπινχξεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Δπηθεθαιήο Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο ηεο MIG αληίζηνηρα. Ο θ. Υαξακήο
ζα παξακείλεη ζηελ εηαηξεία κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2010, εκεξνκελία ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ, ψζηε λα
ζπλδξάκεη ζηελ ελεκέξσζε θαη νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα Γηνίθεζε ηνπ ΤΓΔΗΑ.
Σελ 30ε Οθησβξίνπ πηζηνπνηήζεθε ε Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (Α.Κ.Θ) ηεο Δηαηξείαο κε κεηξεηά θαη
δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, κε ηελ έθδνζε 37.689.273 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο 0,41 επξψ, νη νπνίεο δηαηέζεθαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ 2,20 επξψ αλά
κεηνρή. Σν ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ Α.Κ.Θ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 82.916.400,60 επξψ
θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιχςνπλ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ χςνπο 306 εθαη. επξψ, ηα νπνία θαηεβιήζεζαλ
ζηνπο νκνινγηνχρνπο επελδπηέο γηα ηελ πξφσξε απνπιεξσκή ηνπ Κ.Ο.Γ. Ζ αλσηέξσ Α.Κ.Θ., απνηειεί κέξνο ηεο
θεθαιαηαθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γ.Θ.Θ.Α ΤΓΔΗΑ θαη αλακέλεηαη λα βειηηψζεη αηζζεηά ηνπο δείθηεο δαλεηαθήο
επηβάξπλζεο ηεο Δθδφηξηαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη πιένλ 66.961.275,03 επξψ,
δηαηξνχκελν ζε 163.320.183 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,41 επξψ ε θάζε κία. Οη 37.689.273
λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ Α.Κ.Θ., μεθίλεζαλ λα
δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α. ηελ 6ε Λνεκβξίνπ 2009.
Σελ 13ε Λνεκβξίνπ ε Δηαηξεία αλαθνίλσζε φηη ν θ. Αληψληνο Κηρφπνπινο αλέιαβε Head of Corporate
Development. O θ. Α. Κηρφπνπινο είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ MA in Social Sciences κε εμεηδίθεπζε ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο απφ ην παλεπηζηήκην Kent. Δξγάζηεθε γηα 7 έηε ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηεο Marfin Bank. Απφ ην
2007 δηεηέιεζε General Manager of Distribution Networks ηεο Marfin Egnatia Bank.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΟΤΑ ΤΚΒΟΤΙΟ

Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ
ΟΚΗΙΟΤ

ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ ΣΑΤΡΟΤ
ΑΓΣ Α049114

ΑΡΔΣΖ ΟΤΒΑΣΕΟΓΙΟΤ
ΑΓΣ Λ245069

ΠΑΛΣΔΙΖ ΓΖΚΟΠΟΤΙΟ
ΑΓΣ ΑΒ606210

Ζ ΑΛΑΠΙΖΡΧΣΡΗΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΣΡΗΑ

Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΔΙΔΟΛΧΡΑ ΘΔΙΔΠΟΤΡΖ
ΑΓΣ 028050

ΗΧΑΛΛΖ ΖΙΗΟΠΟΤΙΟ
ΑΓΣ Κ059001
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ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ
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