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A. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
(ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΞΑΟ.2  ΡΝ  Λ.3556/2007) 

 
Πηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 3556/2007, φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη αθφινπζνη Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο: 

 
1. Θσλζηαληίλνο Πηαχξνπ, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

2. Αξεηή Πνπβαηδφγινπ, Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο θαη 
3. Θνκλελφο-Αιέμηνο Θνκλελφο, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

 
Νη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΓΔΗΑ Α.Δ. δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα 

φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 

 (α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε 1.1.2010-
31.12.2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν 

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

εθδφηε, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν θαη 
 

(β) ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή, ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε 
ζέζε ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο 

ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ. 

 

 

Καξνχζη, 28 Καξηίνπ 2011 

 

Νη βεβαηνχληεο, 

 

 

 

Θσλζηαληίλνο Πηαχξνπ 

 

 

 

 

Αξεηή Πνπβαηδφγινπ Θνκλελφο-Αιέμηνο Θνκλελφο 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ζ Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 
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Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ 

 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ ―ΓΔΗΑ‖ 

ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΑΗ 

ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ “ΓΔΗΑ” ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη 

απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, 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 πνιηηηθψλ θαη ηηο 

ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, 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 Ξξφηππα 

Διέγρνπ. Ρα 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. Ν έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη 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.  

Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 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 δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

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

ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο 

καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 

ΑΘΖΛΥΛ “ΓΔΗΑ” ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ  θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

 

α)  Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 

2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

 

 

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

Καλφιεο Κηραιηφο 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 25131 
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Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
 

Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
ΡΝ «Γ.Θ.Θ.Α ΓΔΗΑ Α.Δ» 

ΔΞΗ ΡΥΛ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 
ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ 01/01/2010 ΈΥΠ 31/12/2010 

 
Θχξηνη Κέηνρνη, 

 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο, άξζξν 108 παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 

136 παξάγξαθνο 2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 άξζξν 4 παξάγξαθνη 2(γ), 6 , 7 
θαη 8, ηνπ λφκνπ 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 

άξζξν 2 θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζαο ππνβάιινπκε γηα ηελ θιεηφκελε εηαηξηθή ρξήζε απφ 

01/01/2010 έσο 31/12/2010 ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία ζπληάρζεθε θαη είλαη 
ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ‟ απηνχ 

εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 
 

Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ 2010, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε 

Δηαηξεία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2011 θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο 
ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ. 

 
(Α) ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 
 

1. Δπηζθόπεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ρξήζε 1/1-31/12/2010 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  2010, ε δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηφζν 
ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξνέβε ζε κηα ζεηξά επηινγψλ κε γλψκνλα ηελ παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηνπ Νκίινπ.  

  
Ζ Σξήζε ηνπ 2010 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κείσζε ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ πνπ νθείινληαη ηφζν 

ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ηνπ καηεπηηθνχ θιάδνπ φζν θαη ζηε κε αλακελφκελε απφδνζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ 
εμσηεξηθνχ. Ξαξάιιεια, νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ λνζνθνκείνπ ζηα Ρίξαλα ηεο 

Αιβαλίαο, κνλαδηθφ γηα ηελ ρψξα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 2ν εμάκελν ηνπ 2010. Δπηπιένλ, ν κηινο αληηιακβαλφκελνο ηηο ζεκεξηλέο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλδπάδνληαο ηε ζηαζεξή επηδίσμή ηνπ γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ 

επηπέδνπ πξνζαξκνζκέλνο ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία  απνθάζηζε νη εηαηξείεο «ΓΔΗΑ», «ΚΖΡΔΟΑ» 
θαη «ΙΖΡΥ», λα κελ επηβαξχλνπλ ηα ηηκνιφγηά ηνπο κε ηνλ Φ.Ξ.Α, πνπ επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

1ε Ηνπιίνπ 2010 ζηελ Διιάδα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά ηζφπνζε κείσζε ηηκνινγίσλ. 
 

Νη ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ, απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ:  1) ηε 

δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηνπ Νκίινπ ζηελ Διιάδα ελ κέζσ ελφο δπζκελέζηαηνπ νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο, 2) ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ  

Διιάδα θαη  3) ηελ εθκεηάιιεπζε ηπρφλ επελδπηηθψλ  επθαηξηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 
 

Ζ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηα ελνπνηεκέλα θαη εηαηξηθά ζηνηρεία είλαη ε αθφινπζε: 

 
2. Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 
Θύθινο Δξγαζηώλ : Πε ελνπνηεκέλν επίπεδν ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2010, απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλήιζε ζε 299 εθ. Δπξψ πεξίπνπ ζεκεηψλνληαο κείσζε 11,19 %, έλαληη 336,7 εθ. Δπξψ ην 
2009. Ν θχθινο εξγαζηψλ ζηελ Δηαηξεία κεηψζεθε  θαηά 1,2 % θπξίσο ιφγσ ηεο απφθαζεο ηνπ Νκίινπ γηα 

απνξξφθεζε ηνπ ΦΞΑ  θαη αλήιζε ζε 139,7 εθ. Δπξψ έλαληη 141,4 εθ. Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη.  
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Κηθηά Θέξδε : Ρα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε, απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κεηψζεθαλ θαηά 70,1 % 
ζηα 16,4 εθ. Δπξψ. Ρν ελνπνηεκέλν πεξηζψξην κηθηψλ θεξδψλ κεηψζεθε θαηά 1.081 κνλάδεο βάζεο. 

Αληίζηνηρα, ζηελ Δηαηξεία ηα κηθηά θέξδε κεηψζεθαλ θαηά 30,4% ζηα 18,1 εθ. Δπξψ θαη ην πεξηζψξην ησλ 

κηθηψλ θεξδψλ  κεηψζεθε  θαηά 543 κνλάδεο βάζεο. 
 

Θέξδε (δεκίεο) πξν ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) : Ρα 
ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA), απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο,  κεηψζεθαλ θαηά 105 % ζηα -2,5 εθ. Δπξψ. Ρν 

ελνπνηεκέλν πεξηζψξην ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ (EBITDA margin) δηακνξθψζεθε ζην -0,9% κεησκέλν θαηά 1.592 κνλάδεο βάζεο. Ρν EBITDA 

ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. αλήιζε ζε 18 εθ. Δπξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 27,7% θαη ην πεξηζψξην 
EBITDA σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ κεηψζεθε θαηά 472 κνλάδεο βάζεο ζην 12,9%.  

 
Θέξδε (δεκίεο) πξν ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBIT) : Ρα ελνπνηεκέλα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (EBIT), απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κεηψζεθαλ θαηά 178,1 % ζηα -24,7 

εθ. Δπξψ. Ρν ελνπνηεκέλν πεξηζψξην ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ (EBIT margin) κεηψζεθε θαηά 1.766 
κνλάδεο βάζεο ζην -8,3%. Ρα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ ΓΔΗΑ αλήιζαλ ζε 7,8 εθ. Δπξψ, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 54% θαη ην πεξηζψξην ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ (EBIT margin) σο πνζνζηφ ησλ 
πσιήζεσλ δηακνξθψζεθε ζην 5,6% κεησκέλν θαηά 643 κνλάδεο βάζεο έλαληη κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

Θέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ (ΔΒΡ) : Ρα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Νκίινπ, απφ 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κεηψζεθαλ θαηά 497,9 % ζηα -81,5 εθαη. Δπξψ. Αληίζηνηρα, ζηελ Δηαηξεία νη 

δεκηέο αλήιζαλ ζηα 62,2 εθ. Δπξψ κεησκέλεο θαηά 440%.  
 

Θαζαξά Θέξδε (δεκίεο) κεηά από Φόξνπο & Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο : Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ 
Νκίινπ αλήιζαλ ζηα -77,6 εθ. Δπξψ, έλαληη θεξδψλ 10,7 εθ. Δπξψ ην 2009. Ζ χπαξμε δεκηψλ κεηά θφξσλ ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ χςνπο 44,3 εθ. Δπξψ θαη ζηελ επηβνιή 

έθηαθηεο εηζθνξάο χςνπο 3,9 εθ. Δπξψ. Νη δεκίεο κεηά θφξσλ ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. αλήιζαλ ζηα -64,4 εθ. Δπξψ, 
έλαληη θεξδψλ 13,6 εθ. Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ιφγσ θπξίσο ηεο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ 

χςνπο 62,9 εθ. Δπξψ θαη ζηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο χςνπο Δπξψ 1,7 εθ.. 
 

Δλζώκαηα Ξάγηα : Ρα ελζψκαηα πάγηα ηνπ Νκίινπ ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαλ ζε 263,2 εθ. Δπξψ θαη 

αληηζηνηρνχλ ζην 34,7 % ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ, έλαληη απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 
πνπ ήηαλ 253,5 εθ. Δπξψ θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 32,5% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Ρα 

ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαλ ζε 100,6 εθ. Δπξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 19,1 % 
ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, έλαληη απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ ήηαλ 104,1 εθ. Δπξψ 

θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 18,8% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 
πεξαμία : Ζ ππεξαμία ηνπ Νκίινπ 31.12.2010 αλέξρεηαη ζε 186,5 εθ. Δπξψ θαη αληηζηνηρεί ζην 24,6 % ηνπ 

Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ ήηαλ Δπξψ  230,2 εθ. θαη 
αληηζηνηρνχζε ζην 29,5 % ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Ζ κείσζε ηεο ππεξαμίαο ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηεο ρξήζεο 2010, πνζνχ Δπξψ  44,3 εθ., πξνέθπςε, 
θπξίσο, απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ Νκίινπ Genesis Holding A.S. θαηά Δπξψ  12 εθ. ηελ απνκείσζε ηεο 

αμίαο ησλ θππξηαθψλ εηαηξεηψλ ηνπ  Νκίινπ Valone θαη Δπαγγειηζκφο θαηά πεξίπνπ Δπξψ  12,3 εθ. θαη  ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ Νκίινπ Κεηέξα θαηά  Δπξψ  20 εθ..   
 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο : Νη Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ  ηελ 
31.12.2010 αλήιζαλ ζε 73,1 εθ. Δπξψ έλαληη 81,8 εθ. Δπξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ ηνπ Ππλνιηθνχ Δλνπνηεκέλνπ Δλεξγεηηθνχ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 9,6 % έλαληη 10,5% ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. Νη Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 81,8 εθ. Δπξψ 
έλαληη 57,5 εθ. Δπξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 15,6% έλαληη 10,4%. 
 

Ίδηα Θεθάιαηα : Ρα ελνπνηεκέλα Ίδηα Θεθάιαηα (πξν δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο) ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαη 
ζε 305,7 εθ. Δπξψ έλαληη 399,2 εθ. Δπξψ ην 2009. Ζ κείσζε  ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο ηνπ Νκίινπ.  Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαη ζε 320,1 εθ. 

Δπξψ απφ 397,6 εθ. Δπξψ ην 2009. 
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Θαζαξόο Γαλεηζκόο : Ν ελνπνηεκέλνο θαζαξφο δαλεηζκφο (δάλεηα κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα ή ηζνδχλακα) 
απμήζεθε ζηα 214,6 εθ. Δπξψ ην 2010 απφ 162,9 εθ. Δπξψ ην 2009. Ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο 

απμήζεθε ζηα 118,5 εθ. Δπξψ. ην 2010 απφ 86,3 εθ. Δπξψ ην 2009 θαη ν δείθηεο θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηεο 

πξνο ηα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθε ζε 6,57 ην 2010, απφ 3,46 ην 2009.  
 

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεώζεηο : Νη Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ηελ 
31.12.2010 αλήιζαλ ζε 63,5 εθ. Δπξψ έλαληη 48,4 εθ. Δπξψ ην 2009. Νη Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 

ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2010 αλήιζαλ ζε 29,2 εθ. Δπξψ έλαληη 22,1 εθ. Δπξψ ην 2009.  

 
Θαζαξέο Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο : Νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε -0,6 εθ. Δπξψ ην 2010 απφ 2,5 εθ. Δπξψ ην 2009. Νη 
θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο αλήιζαλ ζε 38,5 εθ. Δπξψ, απφ 59,1 εθ. Δπξψ, αληίζηνηρα. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζε 

επίπεδν Νκίινπ αλήιζαλ ζε 35,9 εθ. Δπξψ ην 2010 απφ 29,1 εθ. Δπξψ ην 2009. Νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 
απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 5,8 εθ. Δπξψ απφ 8,1 εθ. Δπξψ, κε 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 24,5 εθ. Δπξψ ην 2010 θαη 32,3 εθ. Δπξψ ην 2009. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλήιζαλ 

ζε 27 εθ. Δπξψ ην 2010 απφ 21,7 εθ. Δπξψ ην 2009 
 

3. Ξαξάγνληεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη κέηξεζεο επηδόζεσλ  
 

Ν κηινο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζε κεληαία βάζε εληνπίδνληαο έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνληαο δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ 
Νκίινπ κεηξάηαη θάλνληαο ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο: 

 
ROCE (Return on Capital Employed) - «Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ»: Ν 

δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε (δεκίεο) κεηά θφξσλ θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα 
θεθάιαηα ηα νπνία είλαη ην άζξνηζκα ηνπ Κέζνπ ξνπ ηεο Θαζαξήο Θέζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηνπ 

Κέζνπ ξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ.  

 
Ν δείθηεο αλήιζε: 

 γηα ηνλ κηιν ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε -13,5% θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζε 1,4 % 

 γηα ηελ Δηαηξεία ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε -13,3% θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζε 2,4 % 

 
ROE (Return on Equity) – «Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ»: Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε (δεκίεο) κεηά 

θφξσλ θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο κε ην κέζν φξν ηεο Θαζαξήο Θέζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 
Ν δείθηεο αλήιζε: 

 γηα ηνλ κηιν ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε -22% θαη ζηελ πξνεγνχκελε 2,4% 

 γηα ηελ Δηαηξεία ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε -18% θαη ζηελ πξνεγνχκελε 3,8 % 

 
 (Β) Πεκαληηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο θαη Γεγνλόηα  
 

 Πεκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο  

Πηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2010 αλαθνηλψζεθε φηη ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία Y – LOGIMED AE, εμαγφξαζε ην 
ππφινηπν 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BIO – CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Ξνιπηαηξείν Ηαηξηθή  

Α.Δ., έλαληη ηηκήκαηνο Δπξψ 450.000, κε απνηέιεζκα λα ειέγρεη πιένλ ην 100% ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 

 
Πηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2010, ην Γ.Π. εμέιεμε σο Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γ.Π. ηνλ θ. Αληψλην Κηρφπνπιν ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Δθηειεζηηθνχ Κέινπο ηνπ Γ.Π. θ. Φιφελη Άληνλπ Οαππ. 
 

Ρν πνζό ηεο έθηαθηεο εθάπαμ εηζθνξάο θνηλσληθήο επζύλεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3845/2010 ζην 
ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ζε επίπεδν Νκίινπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξώ 

3,9εθ. Δπξψ απφ ην νπνίν ην πνζφ ησλ Δπξώ 1,7εθ. Δπξψ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Ρα αλσηέξσ πνζά 

επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2010 ζε ελνπνηεκέλε θαη αηνκηθή βάζε αληίζηνηρα.   
 

Ζ Ρ.Γ.Π. ηεο 7/6/2010 ηνπ ΓΔΗΑ απνθάζηζε ε Δηαηξεία λα πξνβεί απφ ηελ 30ε Απγνχζηνπ 2010 ζηε δηαλνκή 
ηνπ πνζνχ Δπξώ 0,15 αλά κεηνρή (ήηνη Δπξψ 24.498.027,45) κε ηε κνξθή επηζηξνθήο θεθαιαίνπ  
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ζηνπο κεηφρνπο (ηεθκαξηνχ κεξίζκαηνο, constructive dividend). Δπίζεο ε Ρ.Γ.Π απνθάζηζε φπσο νη δηθαηνχρνη 
κέηνρνη ηεο  επηζηξνθήο θεθαιαίνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλεπέλδπζεο φινπ ή κέξνπο ηεο επηζηξνθήο 

θεθαιαίνπ. Ζ Ρ.Γ.Π. εμνπζηνδφηεζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ, ε 

νπνία ζα ήηαλ θαηψηεξε θαηά 10% απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ πέληε (5) πξψησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ε κεηνρή ζα δηαπξαγκαηεχεηαη 

ρσξίο ην δηθαίσκα ζηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ήηνη ηελ 16ε Απγνχζηνπ 2010. Ππλέπεηα ησλ αλσηέξσ ε ηηκή 
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεπέλδπζεο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ θαζνξίζηεθε ζε Δπξώ 0,91. Πηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ιφγσ επαλεπέλδπζεο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ ηειηθψο 

δήισζαλ ζπκκεηνρή 442 κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο γηα ζπλνιηθφ πνζφ Δπξψ 11.412.735,88 πνπ αληηζηνηρεί 
12.541.468 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο Δπξψ 0,41 κε ηηκή 

δηάζεζεο Δπξψ 0,91 αλά κεηνρή. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο 
Δηαηξείαο μεθίλεζε ηελ 27ε Πεπηεκβξίνπ 2010. Κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη πιένλ ζε Δπξψ 72.103.276,91 νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν, δηαηξνχκελν ζε 
175.861.651 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,41 ε θαζεκία. 

  

Ρελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 ε «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ „„ΚΖΡΔΟΑ 
ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ‟‟», 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ «ΓΔΗΑ Α.Δ.», απέθηεζε ην 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξείαο «ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΞΝΙΦΑΡΟΔΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ.» έλαληη ηηκήκαηνο  
Δπξψ 699.880. 

 

Ρελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην λέν ππεξζχγρξνλν Λνζνθνκείν HYGEIA HOSPITAL TIRANA 
κε αξρηθή δπλακηθφηεηα  120 θιηλψλ δηαζέηνληαο Γεληθή, Ξαηδηαηξηθή θαη Καηεπηηθή θιηληθή. Ρν HYGEIA 

HOSPITAL TIRANA ζε πιήξε αλάπηπμε ζα δηαζέηεη 220 θιίλεο, 12 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, 5 αίζνπζεο 
ηνθεηψλ, 16 θιίλεο Κ.Δ.Θ. Ρν λέν λνζνθνκείν απνηειεί ηε κεγαιχηεξε επέλδπζε (πεξίπνπ Δπξψ 60 εθαη.) 

ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Αιβαλία, εμνπιηζκέλν κε ηερλνινγία αηρκήο θαη αλακέλεηαη λα 
απνηειέζεη πξφηππν αλαθνξάο γηα φιε ηελ πεξηνρή, παξέρνληαο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο φρη κφλν 

ζηελ Αιβαλία, αιιά θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ηελ Ξξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Καθεδνλίαο, 

ην Θφζζνβν θαη ην Καπξνβνχλην. Δπίζεο, ζηφρνο ηνπ λένπ λνζνθνκείνπ είλαη εθηφο απφ ηνπο 75.000 πεξίπνπ 
αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αιβαλία, λα πεξηζάιςεη ζηε ρψξα ηνπο ρηιηάδεο αζζελείο πνπ θαηεπζχλνληαη 

ζην εμσηεξηθφ ζε αλαδήηεζε ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο πςειφηεξνπ επηπέδνπ απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
Αιβαλία.  

 

Νη Δηαηξείεο, «ΓΔΗΑ», «ΚΖΡΔΟΑ» θαη «ΙΖΡΥ», απνθάζηζαλ λα κελ επηβαξχλνπλ ηα ηηκνιφγηά ηνπο κε ηνλ 
Φ.Ξ.Α, ν νπνίνο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά, ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 ζηελ Διιάδα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά ηζφπνζε κείσζε ηηκνινγίσλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηα λνζνθνκεία ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ 
ζπλδπάδνπλ ηε ζηαζεξή επηδίσμή ηνπο γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ, κε ηελ δχζθνιε 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

 
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ε «Stem-Health Α.Δ.», 50% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ «ΓΔΗΑ Α.Δ.», κεηαβίβαζε ην 

50% ηεο Ονπκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο «Stem-Health Unirea S.A.» ζηε «Centrul Medical Unirea», 
έλαληη ηηκήκαηνο  Δπξψ 500.055. 

 
Ρελ 12ε Νθησβξίνπ 2010, ν κηινο ΓΔΗΑ αλαθνίλσζε φηη έθζαζε ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ ζηε 

Ρνπξθία, ηελ νηθνγέλεηα Νδηνχξθ, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ λνζνθνκείσλ Genesis Holding 

S.A. κε ηνλ κηιν ΓΔΗΑ  λα απνθηά ην 100% ησλ λνζνθνκείσλ JFΘ Kennedy, Istanbul Şafak θαη Göztepe 
Şafak ελψ ηελ «νηθνγέλεηα Νδηνχξθ» λα απνθηά ην 100% ηνπ ειέγρνπ ζην λνζνθνκείν Αvrupa Şafak. Κε 

βάζε ηε ζπκθσλία, ην ΓΔΗΑ ζα θαηέβαιε ζηελ νηθνγέλεηα Νδηνχξθ 8 εθαη. δνι ΖΞΑ πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζεη ην 100% ησλ ηξηψλ λνζνθνκείσλ θαη ζα κεηαβίβαδε ην 50% ηνπ λνζνθνκείνπ Αvrupa Şafak ελψ ε 

νηθνγέλεηα Νδηνχξθ ζα αλαιάκβαλε νθεηιέο πνπ αλέξρνληαη ζε Δπξψ 6,35 εθαη., νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ Αvrupa Şafak.. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε ηεο 
έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ηεο Ρνπξθίαο. 

 
Θαηά ην δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ λνζνθνκείσλ, πξνέθπςαλ δηάθνξα λνκηθά θαη άιια 

πξνβιήκαηα πνπ δελ επέηξεςαλ ηειηθά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο  απηήο  κε απνηέιεζκα ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. κε αλαθνίλσζε ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 2011, λα γλσζηνπνηήζεη ηελ 

πψιεζε ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ζηελ Δηαηξεία Genesis  Holding SA  ε νπνία είλαη ηδηνθηήηξηα ησλ ηεζζάξσλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ Νκίινπ Safak ζηελ Ρνπξθία. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο 
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έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ηεο Ρνπξθίαο θαη απφ ηελ επηηπρή δηεπζέηεζε 
δηαδηθαζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο Γηνίθεζεο.  

 

Ρελ 1ε Λνεκβξίνπ  2010, ην ΓΔΗΑ Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θάιπςεο κε ηελ ηξαπεδηθή 
εηαηξεία «ΡΟΑΞΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ.» θαη ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία «EUROBANK EFG CYPRUS 

LTD» γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο δέθα εθαηνκκπξίσλ (Δπξψ 10.000.000) δηάξθεηαο 
ελφο έηνπο κε επηηφθην Euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 3,8%. 

 

Ν κηινο ΓΔΗΑ εθαξκφδνληαο ρσξίο παξέθθιηζε ηε ζηξαηεγηθή παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ θαη λέσλ 
θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πγείαο  πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα. 

Ππγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ην Καηεπηήξην «ΚΖΡΔΟΑ», πξνρψξεζε ζε αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηηο γπλαίθεο πνπ επηιέγνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε λα λνζειεχνληαη ζε ηξίθιηλν δσκάηην αληί ζε ηεηξάθιηλν, δίρσο πξφζζεηε νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε. Δπηπξφζζεηα πξνρψξεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ε ππεξεζία 

«ΚΖΡΔΟΑ ζην Ππίηη», ε αλάπηπμε ηκήκαηνο ηαηξηθήο αηζζεηηθήο (medical cosmetics), ε αλάπηπμε 

δεξκαηνινγηθήο θιηληθήο θαη ηέινο ε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο ζηελ Διιάδα νινθιεξσκέλεο Θιηληθήο Καζηνχ ζε 
ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ζε απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε θνξπθαίνπο ρεηξνχξγνπο καζηνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ 

Λνζνθνκείνπ ηνπ Cambridge. Νη πξναλαθεξζέληεο λέεο ππεξεζίεο, πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ αλακέλεηαη λα απμήζνπλ θαη ηηο ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο (cross 

selling). Δπίζεο, ζην Καηεπηήξην «ΚΖΡΔΟΑ» πξαγκαηνπνηήζεθε επέθηαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ κε ηελ 

πξνζζήθε 6 λέσλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ, ελψ νινθιεξψζεθε  ε αλαθαίληζε ησλ λνζειεπηηθψλ ππνδνκψλ, 
ησλ ρεηξνπξγείσλ κηαο εκέξαο (O.D.S), θαζψο θαη ε  δεκηνπξγία λένπ VIP νξφθνπ.  

 
Ξαξάιιεια, ην ΞΑΗΓΥΛ ΚΖΡΔΟΑ, ν κεγαιχηεξνο ηδησηηθφο παηδηαηξηθφο θνξέαο ηεο ρψξαο, πξνρψξεζε ζε 

ζχζηαζε νινθιεξσκέλνπ παηδηαηξηθνχ θέληξνπ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα  κε εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα θαη 
κε ηελ κνλαδηθή γηα ηελ Διιάδα παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ Ξαηδνλεπξνρεηξνπξγηθνχ Ρκήκαηνο. 

 

Δπηπιένλ ην λνζνθνκείν «ΚΖΡΔΟΑ» μεθίλεζε ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αχμεζε θάιπςεο πεξηζηαηηθψλ γεληθήο 
θιηληθήο αλαγλσξηδφκελν πιένλ σο έλα πιήξεο Γεληθφ Λνζνθνκείν, ην νπνίν δηαζέηεη Καηεπηηθή, Ξαηδηαηξηθή 

θαη Γεληθή Θιηληθή. 

   
Ρν Καηεπηήξην «ΙΖΡΥ», φπσο πάληα πξσηνπνξψληαο πξνρψξεζε ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο εηζεξρφκελν ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο (niche markets) φπσο ν θπζηθφο ηνθεηφο «ζαλ ζην 

ζπίηη», ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο πνπ δε «ζπκίδνπλ λνζνθνκείν», ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνθεηνχ 
ζην λεξφ, θαη ζην «Rooming in», δειαδή ζηε δπλαηφηεηα ζπγθαηνίθεζεο ηνπ βξέθνπο ζην ίδην δσκάηην κε 

ηε κεηέξα ηνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ θαη γηα 24 ψξεο ην 24σξν, ελψ εμειίζζεηε ζην καηεπηήξην 
πξφγξακκα αλαθαίληζεο ησλ λνζειεπηηθψλ νξφθσλ κε ηνλ ηξίην φξνθν λα έρεη ήδε αλαθηλεζεί πιήξσο.     

 

Ρελ 16ε Γεθεκβξίνπ 2010, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΖGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh. A.»  
πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία «EUROPEAN BANK FOR 

RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD)» θαη ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία «BLACK SEA TRADE AND 
DEVELOPMENT BANK (BSTDB)» γηα ηε ρνξήγεζε δχν (2) δαλείσλ χςνπο δέθα εθαηνκκπξίσλ 

(Δπξψ10.000.000) έθαζην. Ρα δάλεηα είλαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο, κε δηεηή πεξίνδν ράξηηνο θαη επηηφθην γηα 
θάζε δάλεην Δuribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 6%. Ζ αλσηέξσ ρξεκαηνδφηεζε εμαζθαιίζηεθε κε 

πξνζεκείσζε  ππνζήθεο επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο.  

 
Πηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2010, ην Γ.Π. εμέιεμε σο  κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γ.Π. ηνλ θ. Πσηήξην Γνπγνπιάθε  

αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Δθηειεζηηθνχ Κέινπο ηνπ Γ.Π. θ. Αληψλην Κηρφπνπιν. 
 

Γεδεισκέλε παξακέλεη ε δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ζηνπο ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο πνπ αθνινπζεί: ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ θαζεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επηθέληξσζε ζην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, κε γλψκνλα ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (stakeholders) θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ ηνπ Νκίινπ. Αξσγφο ζηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο επηρεηξεκαηηθφο φκηινο ζηελ Διιάδα ε «MARFIN INVESTMENT GROUP 

Α.Δ.», ηεο νπνίαο ν κηινο ΓΔΗΑ απνηειεί ζπγαηξηθή. 
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 Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο  

Ρελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. αλαθνίλσζε ηελ πψιεζε ηνπ 50% ησλ 

κεηνρψλ, πνπ θαηείρε ζηελ Δηαηξεία Genesis Holding SA, κε ηαπηφρξνλε παξαίηεζε ησλ κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ιφγσ παχζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηνπξθηθνχ νκίινπ, ζηηο 

Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ γεία δελ πεξηιακβάλεηαη ν κηινο Genesis.  

 
Ρελ 21ε Φεβξνπαξίνπ 2011, ην ΓΔΗΑ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

δαλείσλ ηνπ Νκίινπ, πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θάιπςεο κε ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία «ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΟΑΗΥΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία «ΚΑRFIN ΔΓΛΑΡΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ» γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο εμήληα  εθαηνκκπξίσλ (Δπξψ 60.000.000) 
δηάξθεηαο ελφο έηνπο κε επηηφθην Euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 5,5%. Ζ αλσηέξσ ρξεκαηνδφηεζε 

εμαζθαιίζηεθε κε πξνζεκείσζε  ππνζήθεο γηα πνζφ εβδνκήληα δχν εθαηνκκπξίσλ (Δπξψ 72.000.000) ζηα 

αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο. 
 

(Γ) ΘΟΗΝΡΔΟΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ 
 

Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο. Ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο 
ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ θπξηαξρηθή ζέζε πνπ θαηείρε 

παξαδνζηαθά ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ αδπλακία σζηφζν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα 
θαιχςεη ηελ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε αιιά θαη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο 

νδήγεζε ζηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ θιάδνπ 
παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν θιάδνο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε 

δπλακηθή θαη πξννπηηθή ζηελ νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Ρα 

απνηειέζκαηα θαη ε πνξεία ηνπ Νκίινπ εηαηξεηψλ ΓΔΗΑ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 
Νκίινπ, έλαληη ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ρπρφλ αδπλακία ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε λα 
έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα. 

 

1. Θίλδπλνο από ηνλ Αληαγσληζκό  
 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο παξνπζηάδεη κία ζπλερή αλάπηπμε κε 
ηηο 10 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ λα ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απηνχ 

κε ηνλ κηιν ΓΔΗΑ, ην κεγαιχηεξν φκηιν ηνπ θιάδνπ λα ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 14%, γεγνλφο πνπ 
αλαδεηθλχεη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ν αληαγσληζκφο απηφο 

ζηξέθεηαη αλαπφθεπθηα ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο 

πξνο ηνλ αζζελή, κε επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ζηέγαζε λέσλ ηκεκάησλ. 
Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη άιισζηε φηη αξθεηέο ηδησηηθέο θιηληθέο πεξηιακβάλνπλ απφ ηκήκαηα καηεπηηθήο θιηληθήο, 

κέρξη θαη δηαγλσζηηθά θέληξα έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ. Έλα αθφκα πεδίν 
αληαγσληζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε επέθηαζε ησλ 

ζπλεξγαζηψλ ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθά 

ηακεία, γηα ηελ θάιπςε λνζειίσλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο αζζελψλ. Ν κηινο ΓΔΗΑ είλαη ζήκεξα ν 
αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο ζηνλ ειιεληθφ θιάδν ηεο ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη κε ηε ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνρεχεη φρη κφλν λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε απηή αιιά λα απνηειέζεη ηνλ 
πξσηνπφξν ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνληαο λέεο ππεξεζίεο. Υζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία δηαθφςεη ηελ 

αλαπηπμηαθή ηεο θαη επελδπηηθή ηεο πνιηηηθή θαη δελ αλαπηχμεη λέεο ζπλεξγαζίεο, ε αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε 

ελδερνκέλσο λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά. 
 

 Ππκβάζεηο κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο  

 

Ζ Δηαηξεία  έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηε Mednet Διιάο Α.Δ., ε νπνία σο εηαηξεία αζθαιηζηηθήο 
πξαθηφξεπζεο δηαρεηξίδεηαη αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα λνζνθνκεηαθήο θάιπςεο κεξηθψλ εθ ησλ κεγαιπηέξσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα.  
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Δπηπιένλ ην ΓΔΗΑ Α.Δ. αληηιακβαλφκελν ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πξνρψξεζε ζε ζχλαςε 
καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ κε αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φπσο , ING, ALLIANZ, ALICO, 

ΗNTERNATIONAL SOS, θιπ.  

 
Δπηπιένλ ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία κε ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο σο ζπκβεβιεκέλν Λνζνθνκείν.  
 

Ζ ππνγξαθή ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ αληίζηνηρν 

θίλδπλν αληαγσληζκνχ θαη ξεπζηφηεηαο. 
 

2. Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 
 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ζ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ Νκίινπ είλαη ζε Δπξψ, φπσο θαη νη δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο πιελ ηνπ Νκίινπ Δπαγγειηζκνχ, πνπ δηαηεξεί δάλεην ζε Διβεηηθφ Φξάγθν, πξνο εθκεηάιιεπζε 
ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ. Υο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ρακειή. Γελ 

παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ Ρνπξθηθή Ιίξα, γηαηί ν κηινο γεία απφ ηηο αξρέο 
ηνπ 2011 έρεη κεηαβηβάζεη ην πνζνζηφ ηεο επέλδπζήο ηνπ. Δπίζεο, ν κηινο επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ επξψ έλαληη ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο (Lek), αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε 

ζηελ Αιβαλία, κφλν σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο Θαζαξήο Θέζεο απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 
εηαηξείαο ζε επξψ. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο 

ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ 
κέηξσλ. 

 
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζε μέλα λνκίζκαηα θαηά ηελ 31.12.2010 : 

 

 
 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε κεηαβνιέο ζπλαιιάγκαηνο +/- 10%.  

 

 
 

Πε πεξίπησζε απνδπλάκσζεο ηνπ επξψ έλαληη ησλ αλσηέξσ μέλσλ λνκηζκάησλ  ζα πξνθχςεη ε ίδηα, αιιά 

αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα. 
 

3. Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 

Δπηδίσμε ηνπ Νκίινπ είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηζνξξνπίαο/ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη 

ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ησλ 
επηηνθίσλ. Ν κηινο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην δαλεηζκφ θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζηξαηεγηθή 
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πξνβαίλνληαο ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Ξνιηηηθή ηνπ 
Νκίινπ είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Δπίζεο, πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηεί ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 

φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο έρνπλ θαηά βάζε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ 

επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ (Euribor 
3-κελνπ).  

 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1% (2010: +/-1%), γηα ηνλ κηιν 

θαη ηελ Δηαηξεία, αληίζηνηρα. 
 

 

4.  Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ν κηινο ΓΔΗΑ δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο 
αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία. 

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηνλ κηιν αλαιχεηαη σο 
εμήο: 

 

 
 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 
 

 
 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 

σο εμήο: 
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Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 
 

 
 
Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

5. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο  
 
Ν κηινο ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Νη απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ πξνέξρνληαη απφ Αζθαιηζηηθά 
Ρακεία, Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο θαη ηδηψηεο πειάηεο. Νη απαηηήζεηο απφ ηα 

Αζθαιηζηηθά Ρακεία θαη ζηηο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ ειάρηζην βαζκφ θηλδχλνπ απσιεηψλ. Ν πηζαλφο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνπο ηδηψηεο πειάηεο ρσξίο θάπνηα αζθάιεηα ή κε ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο αζζελείο γηα ην επί πιένλ πνζφ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπο.  

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο 

πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ.  
 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ν κηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ν 
πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο θαζψο θαη γηα άιια βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζεσξείηαη ακειεηένο. 
 

H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 31.12.2010 πθίζηαληαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο πνζνχ 
Δπξψ 22 εθ., πξνο εμαζθάιηζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 

 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2010 θαη 

ηελ 31.12.2009, αλαιχεηαη σο εμήο: 
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6. Γηαρείξηζε Θεθαιαίνπ 
 
Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going-concern) θαη 

 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 
 

Ν κηινο παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πιένλ ησλ δαλείσλ 
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ.  

 
Ρν Θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

 
 

Ν κηινο νξίδεη ην πνζφ ηνπ Θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. Ίδηα 
Θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη 

ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ 

ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο, ν κηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη θεθάιαην 

ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην 
δαλεηζκφ.  

 
(Γ) ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΝ ΝΚΗΙΝ & ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ αληηιακβαλφκελε έγθαηξα ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο απφ ηελ 
παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη ηελ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πξνρψξεζε άκεζα 

ζε πξνζαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πρεδηαζκνχ. 
 

Πήκεξα βξηζθφκαζηε ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη απζηεξνχ ειέγρνπ απφ ην 

Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν (Γ.Λ.Ρ.) θαη ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή 
ηνπο κε ζηφρν ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ Γεκφζηνπ Σξένπο, ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

(αζθαιηζηηθφ, άλνηγκα θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, πεξηζηνιή δεκνζίνπ ηνκέα, θηι) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κλεκφλην Ππλελλφεζεο (MoU) αλάκεζα ζηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε, ηελ 

Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα (Δ.Θ.Ρ.), ην Γ.Λ.Ρ θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξνπλ 
αλάθακςε ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο κεηά ην 2012. Γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 πξνβιέπεη αχμεζε ηεο αλεξγίαο 
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(κέρξη ηα επίπεδα ηνπ 15%) θαη εκβάζπλζε ηεο χθεζεο (ζην 4% ην „10, θαη 2,6% ην „11) πνπ βίσζε ε 
ειιεληθή νηθνλνκία ην 2010.  

 

Ππλεπψο, ε αλάθακςε ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη πεξίπνπ ην 85% ησλ 
εζφδσλ ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ, ζα θαζπζηεξήζεη ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηελ αλάθακςε ησλ αλαπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ.      
 

Δπηπξνζζέησο ζε απηή ηε δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιεληθή Νηθνλνκία, ν κηινο ΓΔΗΑ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί, φπσο ε επηδείλσζε ηεο 
θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε 

κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, νη πεξηνξηζκνί ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ζε 
θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο, ε αλαδηάξζξσζε ηεο ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, ε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ (5,2% ην 2010) θαη ε αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ ηελ αχμεζε ηεο έκκεζεο 
θνξνινγίαο (Φ.Ξ.Α, Δ.Φ.Θ, θηι). Ρέινο νη απμαλφκελνη πεξηνξηζκνί ξεπζηφηεηαο, αλακέλεηαη φηη ζα 

θαηαζηήζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα ηδηαηηέξσο απαηηεηηθέο, θάηη πνπ αλακέλνπκε λα 

ζπλερηζηεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2011.   
 

Απφ ηα αλσηέξσ είλαη πξνθαλέο φηη νη πξννπηηθέο γηα ηνλ εγρψξην θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ην 
2011, αιιά θαη ην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο. Ζ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε θαη νη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο 

θαη επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θιάδνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξνθαλψο ηνπ αδηαθηινλίθεηνπ εγέηε ηνπ θιάδνπ ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ. 

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ αληηιακβαλφκελε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηφζν ηνπ εγρψξηνπ 

φζν θαη ηνπ δηεζλή θιάδνπ ηεο ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαξθψο 
απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ γηα λέεο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζπλερνχο δπλακηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ δίλνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

επηδφζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ζηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο. Ξαξάιιεια, ν κηινο ζπλερίδεη 
λα θηλείηαη κε γλψκνλα ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο επηρείξεζεο, επηθεληξψλνληαο 

ζηελ εηζαγσγή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηελ επέλδπζε ζε ηερλνινγία αηρκήο, ηε δηάζεζε θαηλνηφκσλ 
ππεξεζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο έρνληαο πάληα ζην επίθεληξν ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

πγείαο κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία  θαη ην πεξηβάιινλ. 

 
Ν κηινο ΓΔΗΑ πξνζαξκνδφκελνο ζηα λέα δεδνκέλα ζέηεη γηα ην 2011 σο πξνηεξαηφηεηεο ηε δηαηήξεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ηε κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ, ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ ελίζρπζε 
ρξεκαηνξνψλ.  

 

Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη 
απνηειεζκαηηθά νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο αιιά θαη λα εθκεηαιιεπζεί ηπρφλ επθαηξίεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ.  
 

(Δ) ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 
 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24. 
 

Νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Λ.3016 (Άξζξν 2, Ξαξ.4) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 
28.03.2010. 

 

Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Νη αγνξέο ηνπ γεία Α.Δ. πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη εηδηθψλ πιηθψλ απφ ηελ 

ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία Y – Logimed χςνπο Δπξψ 20,3 εθ., έλαληη Δπξψ 19,4 εθ. ηε ρξήζε 2009. 
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 To ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ Marfin Egnatia Ρξάπεδα χςνπο Δπξψ 4,4 εθ. 

απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. 
 

Ν κηινο MIG απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο κε ηελ Δηαηξεία,  θαζψο πθίζηαηαη ζπκκεηνρηθή ζρέζε θαη 

επηπιένλ ππάξρνπλ θνηλά κέιε ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ. 
 

Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε 
 

  O ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  31/12/2010 31/12/2009   31/12/2010 31/12/2009 

Κηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 6.560.624 5.811.680   2.102.159 2.190.266 

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 523.692 467.513   207.556 192.398 

Ακνηβέο Γ.Π. 47.250 0   0 0 

Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 195.620 50.000   58.333 0 

Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 283.568 572.293   283.568 572.293 

Πύλνιν 7.610.754 6.901.486   2.651.616 2.954.957 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ (θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο). 

 

(ΠΡ) ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 
 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ε  Δηαηξεία ιφγσ ηεο χπαξμεο δεκηψλ δελ πξνβαίλεη ζε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
 

(Ε) Ξιεξνθνξίεο θαη Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ 7 & 8 ηνπ Λ. 3556/2007 
 
Κε ην λφκν 3556/2007 (ΦΔΘ 91/Α‟/30.4.2007) «Ξξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», πξνζαξκφζηεθε ην Δζληθφ Γίθαην πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/109/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 
δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο 2001/34/ΔΘ (ΔΔΔΘ L. 

390/38/31.12.2004).  
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 & 8 ηνπ Λ. 3556/2007 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνβάιιεη πξνο ηελ Ραθηηθή 
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 3556/2007 θαη ηελ 

επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηεο παξ. 8 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λφκνπ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 

1. Γηάξζξσζε Κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010 ζε εμήληα έμη 
εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο εμήληα κίαο ρηιηάδεο δηαθφζηα εβδνκήληα πέληε επξψ θαη ηξία  ιεπηά ηνπ επξψ 

(Δπξψ 66.961.275,03) δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ εμήληα ηξία εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο εθαηφλ 
νγδφληα ηξεηο (163.320.183) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ 

(Δπξψ 0,41) ε θαζεκία. 

 
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ. 
 

Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2010, κεηαμχ άιισλ, απνθάζηζε:  

α) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 24.498.027,45, κε ηελ 
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην», κε αληίζηνηρε 

αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ Δπξψ 0,41 ζε Δπξψ 0,56  β)  ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 24.498.027,45, κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ απηνχ 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ Δπξψ 0,15/κεηνρή, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ Δπξψ 0,56 ζε Δπξψ 0,41 θαη γ) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δχν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα 
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ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηψλ ηνπ επξψ (Δπξψ 13.392.254,76) κε έθδνζε έσο ηξηάληα δχν 
εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη ηξηάληα έμη (32.664.036) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ (Δπξψ 0,41), ζπληεινχκελε κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο επαλεπέλδπζεο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζε ηηκή 
δηάζεζεο ππέξ ην άξηην.  

 
Ιφγσ ηεο αλσηέξσ κεξηθήο επαλεπέλδπζεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ θαη επνκέλσο κεξηθήο θάιπςεο ηεο 

αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κε ηελ απφ 30 Απγνχζηνπ 2010 ζπλεδξίαζε ηνπ γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο (κεξηθήο) θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο, πξνζάξκνζε ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο 
Δηαηξείαο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ φπσο πξνέθπςε κεηά ηε κεξηθή θάιπςε.  

 
Ππγθεθξηκέλα, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά πνζφ πέληε εθαηνκκχξηα εθαηφλ ζαξάληα 

δχν ρηιηάδεο έλα επξψ θαη νγδφληα νθηψ ιεπηά  (Δπξψ 5.142.001,88)  κε ηελ έθδνζε  δψδεθα εθαηνκκπξίσλ 
πεληαθνζίσλ ζαξάληα κία ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα νθηψ (12.541.468) λέσλ κεηνρψλ. Ζ ππέξ ην άξηην 

δηαθνξά χςνπο έμη εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε επξψ (Δπξψ 

6.270.735) θαηαρσξήζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην».  
 

Κε ηε νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα δχν  
εθαηνκκχξηα εθαηφλ ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο εβδνκήληα έμη επξψ θαη ελελήληα ιεπηά ηνπ επξψ (Δπξψ 

72.103.276,91) δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ εβδνκήληα πέληε  εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο εμήληα κία ρηιηάδεο 

εμαθφζηεο πελήληα κία (175.861.651) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ 
ηνπ επξψ (Δπξψ 0,41) ε θαζεκία. 

 
Πηηο 02.09.2010 θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ε ππ' αξηζκ. Θ2-8361/02.09.2010 απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, κε ηελ νπνία πηζηνπνηήζεθε ε αχμεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη εγθξίζεθε ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο 

ιφγσ ηεο ζπληειεζζείζεο κε επαλεπέλδπζε κέξνπο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ αχμεζεο .  

 
Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη κέηνρνο ν εγγεγξακκέλνο ζηα αξρεία ηεο  „‟ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ.‟‟ 

(πξψελ “ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΞΝΘΔΡΖΟΗΝ ΑΜΗΥΛ Α.Δ.”)  θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8β ηνπ Θ.Λ. 
2190/1920. Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Θάζε κεηνρή παξέρεη φια 

ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο θαη εηδηθφηεξα : 
 

 Ρν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία 

δηαζέηεη ζηνπο κεηφρνπο ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απν ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 148/1967 γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπ κεξίζκαηνο Ρν πνζφ απηφ δηαλέκεηαη απφ ηελ Δηαηξεία σο πξψην κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε 

πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Κέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο , 

εγγεγξακκέλνο ζηα αξρεία ηεο  „‟ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ.‟‟ (πξψελ “ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΞΝΘΔΡΖΟΗΝ 
ΑΜΗΥΛ Α.Δ.”) θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Ρν κέξηζκα θαηαβάιιεηαη ζην 

κέηνρν εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ 

Ρχπνπ. Ρν δηθαίσκα είζπξαμεο παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ 
παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Ρν δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή αληίζηνηρα ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε κεηξεηά θαη ηελ 

αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ. 
 Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.  

 Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο. 
 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 
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2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαηαη εθ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ 
ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο θαζψο πξφθεηηαη γηα άπιεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε 

Σξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 
3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ην Ξ.Γ. 51/1992 

Νη κέηνρνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

κεγαιχηεξν απφ ην 5% είλαη νη εμήο: 
 

Κέηνρνο Ξνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ Κεηνρηθνχ 
Θεθαιαίνπ 

MARFIN CAPITAL 32,70% 

MARFIN INVESTMENT GROUP 15,59% 

Ησάλλα Αξβαλίηε  5,26 % 

Ινηπνί Κέηνρνη κε <5% 46,45% 

Πχλνιν 100,00% 

 
4. Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γελ πθίζηαληαη. 

 
5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ. 

 
6. Ππκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο 

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. Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο Θαηαζηαηηθνύ 

Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα φζα πξνβιέπεη ν Θ.Λ. 2190/1920. 

 
8. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 

Α. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.1 ζηνηρ. β & γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
απνθάζεσο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην κπνξεί λα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 
θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γ.Π. ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

Ζ εμνπζία απηή κπνξεί λα αλαλεσζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηελ 
πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε. 

 

Β. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο κπνξεί λα ζεζπηζηεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 42ε, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) απφθηεζεο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Υο δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία 
ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή βάζε. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο 

ή ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηελ κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο απφθηεζεο, ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθή φξν. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη, 
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ζπλνιηθά , βάζεη ηνπ Λφκνπ ην 1/10 ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 

9. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 
αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο 

 
10. Ππκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ην Γ.Π. 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 πξφηαζεο. 

 

 (Ζ) ΓΖΙΥΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 
 
Η. Δηζαγσγή 
 

Ρν ΓΔΗΑ έρεη απηνβνχισο πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Θ.Δ.Γ.) θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ ιήθζεθε ππφςε ην ζρέδην Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξίεο 

πνπ θπθινθφξεζε ν Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.) θαζψο θαη νη γεληθψο παξαδεδεγκέλεο αξρέο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

Ν Θ.Δ.Γ. βξίζθεηαη αλεξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο ζηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.hygeia.gr 
 

ΗΗ. Ξξαθηηθέο Eηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

Λόκνπ 
 

Ζ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απφ ηελ Δηαηξεία ηνπ Θ.Δ.Γ. έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο Λνκνζεζίαο νη νπνίεο  είλαη νη 

εμήο: 
 

Α. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ Κε Δθηειεζηηθά Κέιε. 

B. Έρεη ζπγθξνηεζεί Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν V.2. 

Γ. Έρεη ζπγθξνηεζεί Θεληξηθή Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν V.3. 

Νη θαλνληζκνί ησλ ππφ Β. θαη Γ. επηηξνπψλ βξίζθνληαη αλεξηεκέλνη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο ζηελ 

ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.hygeia.gr 
 

IΗΗ. Ξεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ (internal controls) θαη δηαρείξηζεο 
θηλδύλσλ (risk management). 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί θαη δηαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε δηαξθή βάζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο  

θαη δηαδηθαζίεο: 
 

1. Δληνπηζκόο, Αμηνιόγεζε θαη Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη, 

αμηνινγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
θαη έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν ζχζηεκα πξνβιέπεη ηελ ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ αλά πεξηνρή ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο επάξθεηαο 
θάιπςεο ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζε απηνχο. Πχκθσλα κε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ζπδεηνχληαη ζε επίπεδν Γηνίθεζεο ελψ γηα ηα ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ ελεκεξψλεηαη ε 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 

2. Ξξνϋπνινγηζκνί / Πρεδηαζκόο 

http://www.hygeia.gr/
http://www.hygeia.gr/
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Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη έλα πιήξεο θαη επαξθέο ζχζηεκα γηα ηε ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εηήζηνπ 
ηαθηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππφθεηηαη ζε απνινγηζκφ ζε κεληαία βάζε. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη κε 

ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά αιιά θαη ηζηνξηθά κεγέζε, κε ιεπηνκεξή επεμήγεζε φισλ ησλ απνθιίζεσλ. Ζ 

παξάιιειε αμηνιφγεζε έθηαθησλ πξνβιέςεσλ (rolling forecasts) πνπ θαηαξηίδνληαη ζε ηξίκελε βάζε, 
ζπληειεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εηαηξηθνί ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί. 
 

3. Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κέζα απφ ηηο εμνπζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη 

ην πιαίζην θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, απνθαζίδεη 
κε ηελ ππνζηήξημε ησλ επηηξνπψλ ηνπ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.  

 
4. Αξκνδηόηεηεο – Δμνπζηνδνηήζεηο Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ 

Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα θαζψο θαη ηα φξηα 

θαη ν ηξφπνο εθπξνζψπεζεο θαη δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 
 

5. Απόθηεζε θαη δηάζεζε πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - Δμαγνξέο 

Ζ απφθηεζε θαη δηάζεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ελδερφκελεο εμαγνξέο πξνυπνζέηνπλ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο (ή νξγάλσλ πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη 
εμνπζηνδνηήζεη), ιακβαλνκέλεο κεηά απφ εηζήγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ην 

Δπηρεηξεκαηηθφ Πρέδην, θαζψο θαη έλα επαξθέο ζρέδην πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο επέλδπζεο ή 
εμαγνξάο. 

 
6. Γηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πξόιεςεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απάηεο 

Ζ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν χπαξμεο θαηλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απάηεο έρεη 
ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη έλα απζηεξφ πιαίζην δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ νη νπνίεο δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςεινχ θηλδχλνπ φπσο ελδεηθηηθά νη 
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, πιεξσκψλ, δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ θιπ. 

 

7. Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηε Γηνίθεζε ζηελ επίηεπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Ζ αζθάιεηα ησλ 
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εμαζθαιίδεηαη απφ έλα απζηεξφ πιαίζην δηαδηθαζηψλ νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

είλαη: 
 Γηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο 

 Γηαδηθαζίεο ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ αζθαιείαο (back – ups) 
 Πρέδην έθηαθηεο αλάγθεο θαη επαλαιεηηνπξγίαο κεηά απφ θαηαζηξνθή (Disaster recovery plan) 

 Γηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο απφ ηνχο, εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο 

 Γηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

 
8. Γηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζύληαμε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ  

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 
Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ εηαηξηθψλ θαη  ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ 
ελαξκφληζε κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο  Αλαθνξάο. Νη θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

είλαη: 

 Ζ Δηαηξεία θαζψο θαη νη Θπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ αθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ θνηλέο 
ινγηζηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθέο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο  Αλαθνξάο 

(IFRS). 
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 Νη ινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη ξνπηίλεο, πνπ αθνινπζνχληαη βαζίδνληαη ζηηο αξρέο Γηεζλψλ 
Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο  Αλαθνξάο (IFRS), ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έρεη πηνζεηεζεί απφ 

φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ.   

 Νη θαηαρσξίζεηο ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ παξαζηαηηθψλ θαη εγθξίζεσλ 

αλά πεξίπησζε. 
 Νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζνχληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν παγίσλ ππνινγίδνληαη δε ηφζν βάζε ησλ ζπληειεζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία φζν θαη βάζεη ησλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο  Αλαθνξάο. 

 Ζ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ γίλεηαη απφ ηελ  Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε 
ηνπ γεία βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη ηφζν απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία, φζν θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. 
 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηφπηζηεο απεηθφληζεο ησλ απνζεκάησλ ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηελεξγνχληαη κεληαίεο δεηγκαηνιεπηηθέο απνγξαθέο. Νη απνγξαθέο 

δηελεξγνχληαη βάζεη ζαθψλ θαη επαξθψλ γξαπηψλ νδεγηψλ ελψ ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 
ειέγρνληαη, αηηηνινγνχληαη, εγθξίλνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

Θπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ψζηε λα πθίζηαηαη πιήξεο ζπκθσλία κεηαμχ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη 
θπζηθνχ απνζέκαηνο. 

 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο απεηθφληζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκθσλίεο ππνινίπσλ κε 
ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Νκνίσο κεληαίεο ζπκθσλίεο ινγαξηαζκψλ δηελεξγνχληαη φζνλ 

αθνξά ην ηακείν, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο/απαηηήζεηο. 
 Ρν θιείζηκν θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ζαθψλ 

δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη πξνζεζκίεο νινθιήξσζεο θαη ππνβνιήο, 
αξκνδηφηεηεο θαη νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο. 

 Γηα ηελ δηελέξγεηα εγγξαθψλ πξφβιεςεο απνκείσζεο ή δηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

εθαξκφδνληαη ζαθείο δηαδηθαζίεο θαη επίπεδα εγθξίζεσλ ζε ελαξκφληζε κε ηελ πνιηηηθή ηεο 
Δηαηξείαο. 

 πάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξφζβαζεο ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζηνδνηήζεηο θάζε ρξήζηε 

  
9. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη γεληθά παξαδεθηψλ 
ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ ελ ιφγσ δηεχζπλζε αλαθέξεηαη θαη 

παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο έξγνπ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, πξαγκαηνπνηψληαο ηαθηηθέο 
ζπλαληήζεηο κε ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, θαηά ηηο νπνίεο επηζεσξνχληαη νη πξαγκαηνπνηεζέληεο έιεγρνη, 

εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπδεηνχληαη  θαη αμηνινγνχληαη ηα 
επξήκαηα θαη νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο. Ρέινο, ε Γηεχζπλζε ππνβάιεη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ειέγρσλ γηα θάζε 

ρξήζε, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. Ρν πξφγξακκα αλαζεσξείηαη εθφζνλ είλαη αλαγθαίν 

κεηά απφ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 
 

ΗV. Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην  
 

1. Βαζηθέο αξκνδηόηεηεο 

 
Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηφζν ζην θαηαζηαηηθφ φζν θαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ή άιια εζσηεξηθά έγγξαθα απηήο. 
  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα  πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε 
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο θαη ιακβάλεη φια ηα κέηξα θαη 

απνθάζεηο πνπ απαηηνχληαη, δηελεξγεί φιεο ηηο αλαγθαίεο πξάμεηο  ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ (κε εμαίξεζε ηα 

ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο) θαη εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία 
επί δηθαζηεξίνπ θαη εμσδίθσο. 

 
Δλδεηθηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Π. πεξηιακβάλνπλ:  
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 ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο,  

 ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο,  
 ηελ επηινγή θαη φπνηε ρξεηάδεηαη, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο ηεο εηαηξείαο, 

φπσο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο,  
 ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ 

ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο,  

 ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ 
ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,  

 ηελ επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 
αθελφο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζεο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ή ησλ θχξησλ 

κεηφρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κε άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθψλνπλ ή 

λα επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ.Π.), θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε 
αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Γ.Π. ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη 

δηαδηθαζία επνπηείαο ησλ ζπλαιιαγψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ  
 ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 

ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο,  

 ηελ επζχλε ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ζε άιια ζηειέρε, θαη ηε δηαηχπσζε, δηάδνζε θαη 
εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο εηαηξείαο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα 

κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε απηά ηεο εηαηξείαο.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη αλαζέζεη ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εμνπζηψλ ηνπ δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή κε, ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο ή 
ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο θαη ηελ έθηαζε ησλ αλαηηζέκελσλ εμνπζηψλ. Ρα πξφζσπα, ζηα νπνία αλαηίζεηαη νη 

αλσηέξσ εμνπζίεο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία, σο φξγαλα απηήο, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο 
αλαηέζεθαλ. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ζπζηήζεη επηηξνπέο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 
 

2. Πύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 
Πχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δέθα ηξία 

(13) Κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία νξίδεη θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 
Πηελ ηξέρνπζα ζχλζεζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ δέθα ηξία (13) Κέιε ησλ νπνίσλ ε 

πιεηνςεθία είλαη κε Δθηειεζηηθά θαη δχν (2) είλαη Αλεμάξηεηα Κε Δθηειεζηηθά.  

 
Ζ ηξέρνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: 

 
1. Θσλζηαληίλνο Πηαχξνπ, Ξξφεδξνο - Δθηειεζηηθφ Κέινο 

2. Αλδξέαο Βγελφπνπινο, Αληηπξφεδξνο – Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3. Αξεηή Πνπβαηδφγινπ, Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο- Δθηειεζηηθφ Κέινο 

4. Θνκλελφο- Αιέμηνο Θνκλελφο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

5. Γεψξγηνο Δπζηξαηηάδεο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

6. Πσηήξηνο Γνπγνπιάθεο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

7. Αλαζηάζηνο Θππξηαλίδεο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 
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8. Σξήζηνο Καξνπδήο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

9. Βαζίιεηνο Πετηαλίδεο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

10. Γεψξγηνο Εαραξφπνπινο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

11. Δπάγγεινο Γεδνχιεο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

12. Κειέηηνο Κνπζηάθαο, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

13. Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη κνλνεηήο θαη ιήγεη ηελ 30/06/2011. 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο γηα ηελ ζεηεία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα 
θαηαζηαηηθφ ρσξίο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο.  

Γελ πθίζηαληαη Αλεμάξηεηα Κε Δθηειεζηηθά Κέιε ηα νπνία θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, δελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία ή κε πξφζσπα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία. Ρα Αλεμάξηεηα Κέιε δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ρν 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη  εάλ έλαο ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο, πξηλ πξνηαζεί ε 
εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Θαηά ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξίαζε 31 

θνξέο. 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελαιιαθηηθά, εθηφο απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε 
άιιν ηφπν εθηφο ηεο έδξαο είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ελψ δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

V. Άιια Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα 

1. Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηελ εθπιήξσζε ηεο 
απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, αλαθνξηθά 

κε ηε ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηε ζπκκφξθσζε κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

  
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ 

ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Γ.Π. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ Κε Δθηειεζηηθά Κέιε 

θαη έλα Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.   
 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο θξίλεηαη αλαγθαίν, ηνπιάρηζηνλ φκσο ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν 
κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο εηαηξείαο ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ 

κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν.  
 

Θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

 
Α. Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 Δπνπηεία επί ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο, αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ 
θαη  δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απφδνζεο ησλ ειεγθηψλ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εθζέζεσλ 
ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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Β. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 
 Δπηζθφπεζε θαη έγθξηζε ηνπ πιάλνπ εξγαζηψλ ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 Ξαξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πιάλνπ ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ 

 Δηζήγεζε γηα εηδηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο 
 Δπηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ 

 Δπηθνηλσλία ησλ ζεκαληηθψλ επξεκάησλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
 Αμηνιφγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

Γ. Δμσηεξηθφο Έιεγρνο 
 Δηζήγεζε πξνο ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

 Αμηνιφγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη επάξθεηαο ησλ 
εμσηεξηθψλ  ειεγθηψλ 

 Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ελεκέξσζε γηα ην πιαίζην 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο 
 Ιήςε θαη επηζθφπεζε  αλαθνξψλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο επί ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ πνξεία ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ θαη 
ηδηαίηεξα κε ηπρφλ αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

θαη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ 

 Δπηθνηλσλία ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 

 

Γ. Σξεκαηννηθνλνκηθή Ξιεξνθφξεζε 
 Δλεκέξσζε επί ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο απηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

 Ιήςε θαη επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ  
 Δπηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλσλ θαη κεηξηθήο) 
 Ππδήηεζε επί ησλ εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(ελνπνηεκέλσλ θαη κεηξηθήο) κε ηε Γηνίθεζε θαη ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο 

 

Δ. Θέκαηα Ππκκφξθσζεο 
 Αμηνιφγεζε ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ  

 Γηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ κε ηε Λνκηθή πεξεζία ηεο Δηαηξείαο θαη ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο 
λνκηθέο ππνζέζεηο 

 Ππδήηεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 
 

2. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

Θχξηνο ζθνπφο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ 

εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Ζ ηειηθή εηζήγεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
 Ζ ίδξπζε θαη ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο  

 Νη αγνξέο παγίσλ αμίαο κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο (1) εθαη. Δπξψ  
 Νη πξνζιήςεηο, απμήζεηο θαη ινηπέο παξνρέο Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ  

 Νη αιιαγέο νξγαλνγξάκκαηνο θαη εηζεγήζεηο γηα ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ 

Δπηηξνπψλ  
 Ζ πηνζέηεζε θαη αιιαγή εζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

 Ν δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ 
 

Ζ Δπηηξνπή είλαη επηακειήο θαη ηα κέιε ηεο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη εηήζηα, κε δπλαηφηεηα επαλαδηνξηζκνχ. 
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3. Δπηηξνπή Ξξνκεζεηώλ 

Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη θάησζη: 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ πιαηζίνπ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ.  
 Ζ ππνβνιή παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ πξνκεζεηψλ ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
 Ζ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο επηινγήο πξνκεζεπηψλ θαη ε ηειηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν.  

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο δίθαησλ ηηκψλ αγνξάο (fair market value) ησλ αγαζψλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. 

 Ν θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο γηα ηελ θάιπςε ζχλζεησλ έξγσλ εθφζνλ θξίλεηαη 
απαξαίηεην. 

 Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη αληαιιαγή απφςεσλ  ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ. 

 

Ζ Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη ηα κέιε ηεο νξίδνληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία θαη 

νξίδεη  έλαλ εθ ησλ κειψλ Ξξφεδξν. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη εηήζηα, κε δπλαηφηεηα επαλαδηνξηζκνχ. 

VI. Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ  

1. Βαζηθέο εμνπζίεο 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, ζπγθαινχκελν απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη 
δηθαηνχκελν λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία θαη ζην νπνίν δηθαηνχληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία. 

2. Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο/ Γηθαηώκαηα Κεηόρσλ θαη άζθεζή ηνπο. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ 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 Ππλέιεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε.  

Πε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3884/2010, ε εηαηξεία πξέπεη λα αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπν ηεο είθνζη 
(20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα , 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  

 ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ,  
 ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ 
πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ,  

 ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ,  
 ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ 

απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,  
 ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., θαη  

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζχγθιεζεο.  
 

Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαληαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ν 

Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε 
επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. 

Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαηαη θαη ν πεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 
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Δηαηξείαο. Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δηαζέηεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ απφ ηνπο 
κεηφρνπο. 

Ξεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κεηαθξαζκέλε ζηελ αγγιηθή, εθφζνλ απηφ 

επηβάιιεηαη απφ ηελ λνκνζεζία ή/θαη ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο 
 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01/01/2010 - 31/12/2010 έρεη 
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.hygeia.gr. 

 
Καξνχζη, 28 Καξηίνπ 2011 

Θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 
 

 
 

Θσλζηαληίλνο Πηαχξνπ  

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

ΔΡΖΠΗΔΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 

ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31Ζ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2010 

ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ (Γ.Ξ.Σ.Α.), ΥΠ 

ΔΣΝΛ ΗΝΘΔΡΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ 
 

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΓΔΗΑ Α.Δ.» ζηηο 
28.03.2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.hygeia.gr 
θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ΣΑΑ, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο 

ηνπο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε  κία γεληθή 
ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ  
ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή  Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

http://www.hygeia.gr/
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1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
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2. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 
 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
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Πεκεηώζεηο 
 

Α) Πηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31.12.2010, ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηε 
κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ηα απνηειέζκαηα : 

 ηεο «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Ξνιπηαηξείν Ηαηξηθή  Α.Δ», ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε 
ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηεο ρξήζεο 2009, πνπ εκπεξηέρνληαλ γηα επηά κήλεο θαη  

 ηεο Ξξσηνβάζκηαο Ηαηξηθή Α.Δ., γηα έμη κήλεο. 

 

Β) Πεκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηεο ελνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ γηα ηελ ζπγθξηηηθή εηήζηα 
πεξίνδν αλαθνξάο (01/01-31/12/2009) έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ κφλν νη 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Πηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη : 

 Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ Avrupa Safak (Κέινο ηνπ Νκίινπ Genesis) γηα φιε ηε ρξήζε ηνπ 
2010, κεηά ηελ ζπκθσλία κεηαβίβαζήο ηνπ ζηνπο παιαηφηεξνπο κεηφρνπο θαη 

 Ρα απνηειέζκαηα ηεο Stem Health Unirea (Κέινο ηνπ Νκίινπ Stem), πνπ πσιήζεθε ηνλ Αχγνπζην 

2010 
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3. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
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Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
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4. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

 

 

 

 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
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5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν 

 
Ρν ΓΔΗΑ Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1970 απφ ηαηξνχο, πνπ σο επί ην πιείζηνλ ήηαλ θαζεγεηέο ζην Ξαλεπηζηήκην 

Αζελψλ θαη έθηνηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
πεξίζαιςεο.  

 

Ζ Δηαηξεία ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην θηίξην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Δξπζξνχ Πηαπξνχ 4 θαη Ιεσθφξνο 
Θεθηζίαο ζην Καξνχζη, ην νπνίν θαηά θαηξνχο έρεη εθζπγρξνληζηεί αλάινγα. Νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Νκίινπ ΓΔΗΑ ζηεγάδνληαη ζην Καξνχζη Αηηηθήο, ζηε Ιεσθ. Θαπνδηζηξίνπ 30 & Ξεληειηθνχ (Ρ.Θ 151 23). Ζ 
ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε είλαη www.hygeia.gr θαη νη κεηνρέο ηεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. 
 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ε «MARFIN INVESTMENT GROUP» απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο 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. Ν κηινο ΓΔΗΑ θαηά ηελ 31.12.2010, είρε 
παξνπζία ζε 4 ρψξεο ηεο Λνηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο δηαζέηνληαο ζπλνιηθά 9 ηδησηηθά λνζνθνκεία ζηελ 

Διιάδα, ηελ Ρνπξθία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Θχπξν, κε άδεηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 1.663 θιηλψλ κε 

ζπλνιηθά 79 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, 45 αίζνπζεο ηνθεηψλ θαη 19 Κνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο κε 111 
θιίλεο, απαζρνιψληαο πεξίπνπ 4.500 εξγαδνκέλνπο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 4.000 ζπλεξγάηεο ηαηξνχο.  

 
Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο, θαηά ηελ 31.12.2010 ηα εμήο λνζνθνκεία: ην «Γ.Θ.Θ.Α. ΓΔΗΑ», 

ηελ «ΚΑΗΔΡΗΘΖ, ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ & ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΚΖΡΔΟΑ», ην «ΚΑΗΔΡΖΟΗΝ ΙΖΡΥ», ην 
«ΑΣΗΙΙΔΗΝΛ ΙΔΚΔΠΝ», ηνλ «ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ ΞΑΦΝ», ην «JFK HOSPITAL», ην «GOZTEPE SAFAK 

HOSPITAL», ην «ISTANBUL SAFAK HOSPITAL» θαη ην «HYGEIA HOSPITAL TIRANA». 

 
Ν κηινο ΓΔΗΑ έρεη παξνπζία ζην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο παξνρήο πγείαο κέζσ ηνπ Θέληξνπ Κνξηαθήο 

Βηνινγίαο & Θπηηαξνγελεηηθήο «ΑιθαLAB», ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Θέληξνπ «BIO-CHECK» ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο θαη ηνπ «Ξνιπταηξείνπ Γπηηθήο Αζήλαο» ζην Ξεξηζηέξη.          

 

Δπίζεο, ν κηινο «ΓΔΗΑ» επεθηείλεηαη ζηνλ θιάδν ηξαπεδψλ βιαζηνθπηηάξσλ κε ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ 
ζηελ Δπξψπε. Ήδε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε «Stem-Health Hellas Α.Δ.» ζηελ 

Διιάδα. Ρέινο, ν κηινο «ΓΔΗΑ» 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.    
 

Ρν ΓΔΗΑ Α.Δ. πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ηδηψηεο θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ επηδεηνχλ ηελ παξνρή 
πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ησλ δεκνζίσλ ηακείσλ ηνπο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν κηινο, ζεβφκελνο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, επεδίσμε λα 
ζπλδπάζεη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία  θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

 
O κηινο ΓΔΗΑ απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ.» (MIG). 

 
Ρν ΓΔΗΑ Α.Δ. ηελ 31.12.2010 απαζρνινχζε 1.227 ππαιιήινπο έλαληη 1.154 ηελ 31.12.2009, ελψ ν κηινο 

ηελ 31.12.2010 απαζρνινχζε 4.647 ππαιιήινπο έλαληη 4.293 ηελ 31.12.2009. 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.hygeia.gr/
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6. Ξιαίζην Θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 
6.1 Γήισζε Ππκκόξθσζεο 

 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε 

απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ  έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 
Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο 

Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31/12/2010. 
 

Ν κηινο εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 
αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηε Πεκείσζε 7, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε 

φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο. 
 

6.2  Βάζε Δπηκέηξεζεο  

 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο 

απηή ηξνπνπνηείηαη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξάγσγα), 
 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαη 

 επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 

 

6.3  Λόκηζκα Ξαξνπζίαζεο 

 
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ Νκίινπ, 

δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία 
θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο. 

 

Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αθξηβψο ίζα κε ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνκνίσο γηα ηα 
πνζνζηά. 

 
6.4  Σξήζε Δθηηκήζεσλ  

 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε 

θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Θξίζεηο, παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ηεο 
Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, 

ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα νξηζκέλα έζνδα θαη έμνδα, θαζψο θαη ηηο 
παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 
Νη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην 
κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο. 
 

Νη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθηηκήζεηο θαη νη 

παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε 
ζεκείσζε 8. 
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6.5 Ππγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο 

 
Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ 

ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.  

 

6.6 Αιιαγή ζηηο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Πηελ παξάγξαθν 6.6.1 παξνπζηάδνληαη ηα 
πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο 

θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα 
ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. Πηελ παξάγξαθν 6.6.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 

 

6.6.1. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 
2010) 

Νη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγψλ ζε 12 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  

 
 Δηήζηεο βειηηώζεηο 2008 

ΓΞΣΑ 5 Κε Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 
Γξαζηεξηφηεηεο: Γηεπθξηλίδεηαη ην γεγνλφο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κίαο ζπγαηξηθήο 

θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 5, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία, κεηά απφ πψιεζε, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηε 
ζπγαηξηθή. 

 
 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 

Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη 
εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Νκίινπ. 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Ρν ΓΠΙΞ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο 
αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ.  

 
 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3: «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 27: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 

ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 
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Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο 
πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη 

αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν 
κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη 

απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. ιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ 
κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο.Ρν 

αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ 
κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

 

 ΓΙΞ 39: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΙΞ 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 
πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
Νκίινπ. 

 
 ΔΓΓΞΣΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

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. 

 
Πθνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά 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.  

 
 ΔΓΓΞΣΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο ηεο ΔΓΓΞΣΑ 

18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη 
απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, θηεξηαθέο 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. 
 

Πε 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 ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν 

ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 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.  

 

6.6.2. Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία είηε δελ 

έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.. 
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Δπηπιένλ, ε ΓΠΙΞ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 
κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 
 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Ρν ΓΠΙΞ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 
 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 
3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

 
Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  
 

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ). 

 
Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν 

έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. Ζ επίδξαζε 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 
 

Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη 
εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Ξεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο από ηε 

Ππγθξηηηθή Ξιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ 
Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά  

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

ΓΞΣΑ 7 „Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ κηιν. 
 

 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»   

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε 
ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. Ππγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ 
ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη 
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Ρξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ 
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ 

δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ κηιν. 
 

 ΔΓΓΞΣΑ 19: Δμόθιεζε  Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθώλ Ρίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 

νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Ρέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο 

«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 

κηιν. 
 

 ΓΙΞ 32-(Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ραμηλόκεζε 

Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 
«δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε 
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 ΓΙΞ 12-(Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο». 

Ζ Ρξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

φζα νξίδεη ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Πχκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή 
αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη 
επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» -  Θαηάξγεζε ηεο παύζεο αλαγλώξηζεο 

ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 2004) 
θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ. Ξαξάιιεια, θαηαξγεί ηηο 

απαηηήζεηο πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» -  πεξπιεζσξηζηηθέο Νηθνλνκίεο. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, 
νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο Νληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο 
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ππεξπιεζσξηζηηθήο Νηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα 
έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Ρξνπνηπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

πξνόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα 

ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη 

πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα 
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Θαηά ην 2010 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 7 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. 
Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά 

κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ 
πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Νη εηήζηεο βειηηψζεηο 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 
 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Ξξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. Κε βάζε ηελ 
ππάξρνπζα δνκή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.  

 

7. Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο 

 
Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο 

ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ν κηινο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
 

7.1 Δλνπνίεζε 

(α) Θπγαηξηθέο 

 
Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ χπαξμε ηπρφλ 

δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηε κεηξηθή Δηαηξεία θαηά ηνλ ρξφλν 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή 

αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 

 
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο εμαγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο κηαο 

ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ 
εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ 

θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε απνηηκψληαη θαηά ηελ εμαγνξά 
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 
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επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ,  θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο 

είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη 
άκεζα ζη‟ απνηειέζκαηα.  

 
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – Γηεηαηξηθά ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκίεο, επίζεο απαιείθνληαη εθηφο εάλ ε 

ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο 
κέζνδνη ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηνλ φκηιν.  
 

Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

 Ππλαιιαγέο κε ηελ κεηνςεθία:  

 
Γηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλαιιαγψλ κε ηελ κεηνςεθία, ν κηινο εθαξκφδεη ηελ ινγηζηηθή αξρή 

θαηά ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο σο ζπλαιιαγέο κε ηξίηα κέξε εθηφο Νκίινπ. Νη 
πσιήζεηο πξνο ηελ κεηνςεθία δεκηνπξγνχλ θέξδε θαη δεκηέο γηα ηνλ κηιν ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Νη αγνξέο απφ ηελ κεηνςεθία δεκηνπξγνχλ ππεξαμία, ε νπνία είλαη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην αληίηηκν πνπ πιεξψζεθε θαη ζην πνζνζηφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο πνπ απνθηήζεθε. 

 
(β) Ππγγελείο 

 

Πηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ν κηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  

 
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 

θαηαρσξείηαη ζη‟ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 
θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. ιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηνπ νκίινπ επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 

 
Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 

κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 

ζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  

 
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. ηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 

επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν κηινο δελ αλαγλσξίδεη 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. 
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7.2 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  

 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Νκίινπ. 

 
(α) Γξαζηεξηόηεηεο εμσηεξηθνύ 

 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ 
πξνζαξκνγψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλελψζεσλ, ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ µε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ. Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα έρνπλ κεηαηξαπεί ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Νκίινπ ζηηο κέζεο 

ηζνηηκίεο θαηά ηελ αλαθεξφκελε ρξήζε. πνηεο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία, έρνπλ 

ρξεσζεί / (πηζησζεί) ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ζπγαηξηθψλ ζε μέλν λφκηζκα, ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ. Θαηά ηελ πψιεζε, δηαγξαθή ή απoαλαγλψξηζε θάπνηαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ ην παξαπάλσ 

απνζεκαηηθφ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
 

(β) Ππλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

 
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Ρα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 
ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 

ζηα απνηειέζκαηα. 
 

Ρα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ Νκίινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία πνπ 

ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηα 
κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο 

θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. Πηελ πεξίπησζε απνηειεζκαηηθήο 

αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκψληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ην κέξνο ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ κεηαβνιή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
 

Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ ηελ απνηίκεζε 

ηέινπο ρξήζεο λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο 
ηακεηαθψλ ξνψλ απεηθνλίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 
7.3 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Ρα ελζψκαηα πάγηα θαη νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο 
θηήζεσο κεησκέλν θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνκείσζή ηνπο πιένλ ηνπο 

θεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ. Ρν 

θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ελζψκαηα πάγηα, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ 

απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ φκηιν απφ ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ παγίσλ απηψλ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 
Νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη‟ απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν       

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 
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Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ επηβαξχλνπλ 

ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ε νπνία, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 

 

Θηίξηα 30-50 έηε 

Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη  εμνπιηζκφο 15-20 έηε 

Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6-20 έηε 

Κεηαθνξηθά Κέζα 4-9 έηε 

Έπηπια θαη Ινηπφο εμνπιηζκφο 3-15 έηε 

  

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε εηήζηα 

βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

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

(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζη‟ απνηειέζκαηα. 
 

Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο 
ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

7.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ινγηζκηθό: Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. 

Νη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη 
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 έηε πιελ ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ην νπνίν απνζβέλεηαη ζηα 10 έηε. Νη 
δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη.  

 
Πήκαηα/Δκπνξηθέο επσλπκίεο:  Αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. Δπηπιένλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε βάζε ηηο 
δηαδηθαζίεο επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξψλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

εμαγνξαζζέλησλ. Νη εκπνξηθέο επσλπκίεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο αγνξάο 

έρνπλ αφξηζηε σθέιηκε δσή θαη εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ. 

 
Νη ζπκβάζεηο κε πειάηεο (Customer Relations): Αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε βάζε ηηο 

δηαδηθαζίεο επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξψλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

εμαγνξαζζέλησλ. Ρν άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηνλ επηκεξηζκφ ηνπο θφζηνπο 
εμαγνξάο έρεη σθέιηκε δηάξθεηα δσήο 26 εηψλ θαη απνζβέλεηαη αλάινγα. 

 
Άδεηεο: Αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο 

εμαγνξψλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ εμαγνξαζζέλησλ. Νη άδεηεο πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο αγνξάο έρνπλ αφξηζηε σθέιηκε δσή θαη εμεηάδνληαη γηα 

ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

 
πεξαμία (Goodwill):  Ξξνθχπηεη απφ ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ. Υο ππεξαμία 

αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Πε πεξίπησζε εμαγνξάο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, ε ππεξαμία παξνπζηάδεηαη 

σο έλα δηαθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ζηελ πεξίπησζε εμαγνξάο ζπγγελνχο επηρείξεζεο ε 
ππεξαμία ελζσκαηψλεηαη ζηελ αμία πνπ παξνπζηάδεηαη ε επέλδπζε ηνπ Νκίινπ ζηε ζπγγελή. 
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Θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο (ή θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ 

ηηκήκαηνο εμαγνξάο), ε ππεξαμία πνπ απνθηάηαη, θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ή 
ζε νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηε ζπλέλσζε απηή. 

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ιφγσ 
κείσζεο ηεο αμίαο ηεο. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη εηεζίσο ή θαη πην ζπρλά εάλ ηα 

γεγνλφηα ή νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί πηζαλή κείσζε ηεο 

αμίαο ηεο. 
 

Αλ ηκήκα κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, πσιεζεί, ηφηε 
ε ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην θέξδνο ή ε δεκία. Ζ αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα 
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ πσιήζεθε θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ παξακέλεη. 

 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εθηόο ηεο ππεξαμίαο): Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην 

θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5 ρξφληα. 

 

7.5 Απνκείσζε Αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 

 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαη δελ απνζβέλνληαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία 
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 
 

Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο Κνλάδαο 

Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ 
είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο αλεμάξηεηα απφ άιια 

ζηνηρεία θαη νκάδεο ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο 
θαζαξήο εχινγεο αμίαο (κεηά απφ έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ αμία ρξήζεο είλαη ε 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 
επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Πε 

πεξίπησζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε δεκηά απνκείσζεο αθαηξείηαη πξψηα απφ ην πνζφ ηεο 
ππεξαμίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα απηή ηε κνλάδα θαη θαηφπηλ ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε 

αλαινγηθή βάζε. 
 

Νη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ζ δεκηά απνκείσζεο πνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί γηα ηελ ππεξαμία δελ επηηξέπεηαη λα αλαζηξαθεί ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Αλαθνξηθά κε ηα 
ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη κεησζεί. Κηα δεκηά απνκείσζεο 
αλαζηξέθεηαη εάλ ππάξμεη κηα αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ. Κεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία (κεηά απφ 
απνζβέζεηο) κε ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαλ εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκηά απνκείσζεο. 

 

7.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 

Νη επελδχζεηο ηνπ Νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ηνλ ρξφλν απφθηεζεο 

ηεο επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ  ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο. 

(α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο.  
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Ππκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.   

(β) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ 

Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα 
εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα.  Ξεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα 
εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ν κηινο δελ 

θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(γ) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν κηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 

δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.  Ν κηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Ξεξηιακβάλνληαη ζην 

κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 
 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ 
είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν κηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Νη επελδχζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο επελδχζεηο 

ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 
Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Ρα δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
 

Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
 

Κε πξαγκαηνπνηζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ. Πε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη 
ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.  

 

Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο 
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price).  Δάλ ε αγνξά γηα έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, ν 
κηινο πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Νη κέζνδνη απνηίκεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο 
πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ηνπ εθδφηε. 

 
Ν κηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα  

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία.  Γηα κεηνρέο 
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ζεκαληηθή ή 

παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο ζπληζηά έλδεημε 

απνκείσζεο ηεο αμίαο.  Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά πνπ ππνινγίδεηαη 
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ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ νπνηαδήπνηε δεκηά 

απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, κεηαθέξεηαη απφ 
ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο 
Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 

 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απναλαγλσξίδεηαη φηαλ ν κηινο ράλεη ηνλ έιεγρν επί 
ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα 

ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο 
πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηνπ Νκίινπ γηα 

θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιήγεη, αθπξψλεηαη ή εμαιείθεηαη. 

 
ηαλ κία πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην ηξίην 

(δαλεηζηή) κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηαο ππνρξεψζεηο 
δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κφλν φηαλ ν κηινο έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηνλ 
ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο ζην θαζαξφ πνζφ. 

 
Έμνδα θαη έζνδα ζπκςεθίδνληαη κφλν αλ θάηη ηέηνην επηηξέπεηαη απφ ηα πξφηππα ή φηαλ αθνξνχλ θέξδε ή 

δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ζπλαιιαγέο εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ. 
 

7.7 Απνζέκαηα  

 
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν 

θφζηνο ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ψζηε λα 
βξεζνχλ ζην ηξέρνλ ζεκείν ελαπφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο θαη απνηειείηαη απφ πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, 

γεληθά βηνκεραληθά έμνδα (βαζηδφκελα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη 

θφζηε δαλεηζκνχ) θαη θφζηνο ζπζθεπαζίαο. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ 

πξντφλησλ είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ κείνλ ηα εθηηκψκελα 
θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ηα εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ην εθηηκψκελν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ξξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

7.8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 
απνκείσζεο. Νη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί 

ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο επηζθνπείηαη ζπρλά 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά πνζνζηά είζπξαμεο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 
απνηειέζκαηα. Θάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ λα κελ δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο νη 

δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηεο. 
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7.9 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο, 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο 

επελδχζεηο. Ν κηινο ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ηηο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη 
ρακεινχ ξίζθνπ κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζχληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ Θαηαζηάζεσλ Ρακεηαθψλ Ονψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ 
κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 

 

7.10 Κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνύκελα πξνο πώιεζε 

 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ν κηινο ζθνπεχεη λα πνπιήζεη εληφο 
ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”.  

 
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε 

αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε, θαη 

ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 
“θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πψιεζε  θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνπκέλσλ πξνο πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”, αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 
7.11 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Ζ 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ 
αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 
(α) Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 

Ρα άκεζα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, 
θαζαξά απφ θφξνπο. 

 

(β) Κεξίζκαηα κεηνρώλ 

 
Ρα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηελ ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

7.12 Γάλεηα 

 
Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο 

κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ 
ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ 

βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν κηινο δηαηεξεί αλεπηθχιαθηα ην 

δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θιεηζίκαηνο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 Κεηαηξέςηκα Νκνινγηαθά Γάλεηα 

Ν κηινο ηαμηλνκεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν έθδνζήο ηνπ ζηα ίδηα θεθάιαηα ή ζηηο ππνρξεψζεηο 
αλάινγα κε ηελ νπζία ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ηνπ κέζνπ. Ρα κεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα δηαρσξίδνληαη 
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ζε δχν ηκήκαηα, αθελφο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαη αθεηέξνπ ζην ηκήκα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πνπ αθνξά ζην δηθαίσκα πξναίξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ θάηνρν λα κεηαηξέςεη ηηο νκνινγίεο 
ηνπ ζε θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. 

 
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε απνηηκάηαη αξρηθά ζηελ παξνχζα αμία φισλ ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ 

πνπ έρεη αλαιάβεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν κηινο αλεμάξηεηα απφ ηελ εμάζθεζε ή φρη ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο ησλ νκνινγηνχρσλ. Υο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ιακβάλεηαη ην επηηφθην πνπ ηζρχεη ζηελ αγνξά 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο γηα έλα φκνην δάλεην ρσξίο ην ελζσκαησκέλν δηθαίσκα κεηαηξνπήο. 

Κεηαγελέζηεξα, ε ππνρξέσζε απνηηκάηαη ζην απνζβεζκέλν ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. Νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νκνινγηαθά δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα». 
 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο έθδνζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο αλαγλσξίδεηαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληα θφξνπ εηζνδήκαηνο, 
απεπζείαο ζε ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 
Ξψιεζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηαγελέζηεξα ηεο έθδνζήο ηνπο, απφ εηαηξείεο ηνπ 

Νκίινπ ινγηζηηθνπνηείηαη, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηξφπν αλάινγν κε ηελ αξρηθή 

έθδνζε νκνινγηψλ. 
 

7.13 Γηαθαλνληζκνί πξαθηνξείαο απαηηήζεσλ (Factoring) 

 
Νη δηαθαλνληζκνί πξαθηνξείαο απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα αλαγσγήο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο σο ππνρξέσζε πξνο ηελ Δηαηξεία πξαθηφξεπζεο. Πηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζην  αλαπφζβεζην θφζηνο 
βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ 

απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Ρα πνζά πνπ έρνπλ πξνεηζπξαρζεί απφ εηαηξείεο πξαθηφξεπζεο, ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, κεηψλνπλ ηηο 
απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 

 
7.14 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 

 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  
 

 Ρξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ν ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ηζνινγηζκψλ θάζε κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ 
ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ή άιια θνξνινγηθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ νη ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ. 

Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ 
θεξδψλ ηεο θάζε εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα 

πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 
 

 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά βάξε ή 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

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

βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ 
ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, 

εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην 
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 
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Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε 
ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο 
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ρξήζε. 

 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ελψ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλνληαη 

θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα είλαη δηαζέζηκν επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο γηα λα 
επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο. 

 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ 
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ κηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

 
Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 

έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο 
ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη 

θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

7.15 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 
(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

  
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 
(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

 
Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ρν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.  
 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε 
παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ  

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά 
θέξδε θαη δεκίεο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή 

κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  
 

Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα 
θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Ρν 

θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πηελ πεξίπησζε 

απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν 
σξίκαλζεο. 

 

(γ) Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 
 

Νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ν κηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 
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ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν 

δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 
απνρψξεζε. Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 
 

Πηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε 
ππνρξέσζε.  

 
(δ) Απνδνρέο βαζηδόκελεο ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο 

 
Ν κηινο παξέρεη ζην πξνζσπηθφ απνδνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ππγθεθξηκέλα ν κηινο παξέρεη ζην 

πξνζσπηθφ, βάζεη εγθεθξηκέλνπ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνγξάκκαηνο stock option, 

δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

Νη απνδνρέο απηέο δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απφ ηε Δηαηξεία εθφζνλ ν εξγαδφκελνο 
εθπιεξψζεη θάπνηνπο φξνπο θαηνρχξσζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θαη εμαζθήζεη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ. Νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ 
δηθαησκάησλ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα επξέσο απνδεθηφ κνληέιν απνηίκεζεο δηθαησκάησλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο. Ζ 
δηαθχκαλζε ηεο κεηνρήο ππνινγίδεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ ηηκψλ θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο γηα ρξνληθή δηάξθεηα 

ελφο έηνπο, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη εμαηξψληαο πεξηφδνπο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αθξαίεο ζπλζήθεο. Ζ 
εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπο αλαπξνζαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνηα 

ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ είλαη επλντθή γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ ππνινγηδφκελε αμία ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηζφπνζε 
πίζησζε ζην ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζην απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην. Ρν ζρεηηθφ πνζφ 

επηκεξίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηνρχξσζεο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηνρπξσζνχλ ζε θάζε έηνο. 

 

Θαηά ηελ εμάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ην θαζαξφ πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ άκεζσλ 
εμφδσλ) αλαγλσξίδεηαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην (νλνκαζηηθή αμία λέσλ κεηνρψλ) θαη ζην απνζεκαηηθφ ππέξ 

ην άξηην (δηαθνξά ηηκήο εμάζθεζεο θαη κε νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρήο). 
 

7.16 Ξξνβιέςεηο 

 
Νη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ: 

 πάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, 

 Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ‟ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο,  

 Ρν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 
Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα   απεηθνλίδνπλ ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο. Αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί κία εθξνή πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαθαλνληζηεί κηα ππνρξέσζε γηα ηελ νπνία έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ηφηε απηή αλαζηξέθεηαη. 

 
Νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζεη ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο 

δηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ρν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  
 

Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ σο απνηέιεζκα παξνπζψλ δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε 

πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα κηα ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 
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Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 

εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Ξηζαλέο 
εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ κηιν πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ 
είλαη πηζαλή. 

 

7.17 Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 

Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε 

επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν κηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο. Νη θξαηηθέο 
επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ θαηαρσξείηαη 

θαη ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε έηζη ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρηζε ηνπ εζφδνπ κε ηε δαπάλε. Νη θξαηηθέο 
επηρνξεγήζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα αγνξά παγίνπ εμνπιηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη 

πηζηψλνληαη ζηηο απνζβέζεηο ζρεηηθέο κε ην θφζηνο πσιήζεσλ, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, κε ηε 
κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

αληίζηνηρσλ επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ. 

 
7.18 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

 

Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ κηιν 

απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 

(α) Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

 
Ζ Δηαηξεία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηφζν ζε ηδηψηεο αζζελείο-πειάηεο φζν θαη ζε αζζελείο-πειάηεο πνπ 

θαιχπηνληαη κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα ηα  θπξηφηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Δηαηξεία είλαη ην Η.Θ.Α., ην 
Γεκφζην θαη ν Ν.Γ.Α. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε ηα ηακεία απηά ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ νη αζζελείο θαιχπηνληαη πιήξσο σο πξνο ηα έμνδά ηνπο (πξνζπκθσλεκέλε ακνηβή) ζε φηη 
αθνξά επεκβάζεηο αλνηρηήο θαξδηάο, αμνληθέο θαη καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο, αξζξνπιαζηηθέο, ιηζνηξηςίεο 

θαζψο θαη ζπλεδξίεο ηερλεηνχ λεθξνχ. Νη Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε 

Δηαηξία, αθνξνχλ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  Ρα  έζνδα ινγίδνληαη κε  
βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί αλά 

θαηεγνξία.   

 

(β) Ξσιήζεηο αγαζψλ 

 
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν κηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε. 

 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. ηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν 

πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 

ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

(δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 

 

Ρα κεξίζκαηα, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο δειαδή θαηά ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο θάζε εηαηξίαο. 
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Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσµέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 
ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 
7.19 Σξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 

 

Ρα βαζηθά εξγαιεία ηνπ Νκίινπ είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη νη βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θπξίσο θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ε 

δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία 

απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Νκίινπ. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη ηα επηηφθηα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο 

αγνξάο θαη ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Ν κηινο δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 
7.20 Κηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξεία είλαη ν κηζζσηήο: 

(α) Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

 
Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

(ηδηνθηήηε) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

(θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε βάζε ηελ 
ζηαζεξή κέζνδν (αλαινγηθά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 
(β) Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

 

Κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν κηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 
ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 

κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα Γάλεηα. Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί  ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν, φπσο απηή θαζνξίδεηαη, απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην 

ρξφλν ηεο κίζζσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ. 

 
Ζ Δηαηξεία είλαη ν εθκηζζσηήο: 

 Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

 
Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία κηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο κε ιεηηνπξγηθέο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα 

κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηε θαηεγνξία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε 
αθίλεηα. Ρα πάγηα απηά απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο φπσο θαη ηα 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηελ Δηαηξεία πάγηα. Ρν έζνδν απφ ηα ελνίθηα αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηελ 

πεξίνδν ηελ νπνία αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ελνηθίαζεο.  
 

7.21 Θέξδε αλά Κεηνρή 

 
Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΘΑΚ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία 
θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο 

κεηνρέο.  

 
Ρα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν 
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ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ). 
 

Ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 
πεξηφδνπ θαη γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο πφξνπο. 

 
8. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

(α) Ξαξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 
ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  

 
Ραμηλόκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ν κηινο απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 

 Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ζηνηρείνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ε 

Γηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ν κηινο 

έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη 

επελδχζεηο θαη ηα παξάγσγα πνπ δεκηνπξγνχληαη θπξίσο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκνπ 

θέξδνπο. 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ ηαμηλφκεζε κηαο επέλδπζεο ζηελ θαηεγνξία απηή, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

απνηηκά ε Γηνίθεζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία απηή 
εληάζζνληαη θαη επελδχζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην αιιά ζην ραξηνθπιάθην 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη παξαθνινπζνχληαη εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Νκίινπ, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

 (β) Δθηηκήζεηο θαη πνζέζεηο 

 
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη 
νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο 
ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ν κηινο αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο 
κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ.  

 
Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

 
Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο 

επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. Θαηά 

ηελ επηκέηξεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο 
ξνέο, σζηφζν ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ επηκέηξεζε 

κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζα επεξεάζεη ηελ επηκέηξεζε ηεο ππεξαμίαο. Ιεπηνκέξεηεο ησλ αγνξαδφκελσλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη ζηε ζεκείσζε 11.4. 
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Έιεγρνη Απνκείσζεο πεξαμίαο θαη Άπισλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ κε Απεξηόξηζηε Υθέιηκε 

Εσή 

 
Ν κηινο δηελεξγεί ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο, ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα 
βάζε ή θαη φπνηε ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 36. Ξξνθείκελνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνκείσζεο, απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο θαη ηεο εχινγεο 
αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο πψιεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Ππλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

κέζνδνη παξνχζαο αμίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε απνηίκεζε βάζεη δεηθηψλ νκνεηδψλ ζπλαιιαγψλ ή 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ, ε Γηνίθεζε απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία φπσο εθηηκψκελε κειινληηθή 

θεξδνθνξία ηεο ζπγαηξηθήο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο αγνξάο, φπσο επηηφθηα θ.ιπ.  
 

 Απνκείσζε Δλζώκαησλ Ξαγίσλ 

 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 
ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ 

ρξήζεο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα 
ηακεηαθήο ξνήο θαη επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 
 

 Υθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ 

 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31/12/2010 ε 
Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 7.3). 
 

 Δθηίκεζε Δύινγεο Αμίαο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

 

Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηα 
νπνία δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο ηηκέο αγνξάο, απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

εθηίκεζεο. Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο απαηηεί δηαθφξσλ εηδψλ εθηηκήζεηο. Νη ζεκαληηθφηεξεο 
αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ην κέζν, φπσο επηρεηξεκαηηθφο 

θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θηι., θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο επηρεηξήζεσλ 
ζε πεξίπησζε απνηίκεζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

 

 Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

 
Ν κηινο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 39 γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ επελδχζεψλ ηνπ. 

Θαηά ηελ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμία ηεο ν κηινο εθηηκά, καδί 
κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα ή ηελ έθηαζε πνπ ε εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη ρακειφηεξε ηνπ 

θφζηνπο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη κία αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο, ην κέιινλ 
ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε επίδνζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο 
ξνέο. 

 

 Ξξόβιεςε γηα Φόξν Δηζνδήκαηνο 

 
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΙΞ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη 
πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 

 
Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο λνκνζεζίεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ απαηηνχληαη 

ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο 
θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο. Ν κηινο αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε 
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βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. πνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο 
επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε 

ν πξνζδηνξηζκφο. 
 

Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο, πξνρψξεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 
πξφζθαην θαηαηεζέλ λνκνζρέδην πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ζπληειεζηή 20% ζηα θέξδε, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ 1.1.2011. 
 

 Αβέβαηε έθβαζε εθθξεκώλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ 

 
Ν κηινο εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνρσξεί ζε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηνπ Νκίινπ, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Λνκηθή πεξεζία, 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη (πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 12.33). 

 
 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο επί Φνξνινγηθώλ Εεκηώλ 

 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ζηνλ 

βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο 
θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί 

λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ, νη νπνίεο 
βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 12.9). 
 

 Ξξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο 

 

Ν κηινο δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο φηαλ 
ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ 

ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο 
επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Νκίινπ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη 

επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 
 

 Ξξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Ξξνζσπηθνύ 

 
Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ αλαινγηζηηθή 

κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην πνζνζηφ  
αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε 

ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη 

ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 
12.16). 

 
 Δλδερόκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο 

 

Ν κηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Ζ Γηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δελ ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 
ηνπ Νκίινπ ηελ 31/12/2010. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ ζην κέιινλ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζεκείσζε 12.33). 
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9. Γνκή ηνπ Νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

 
Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 

31.12.2010, είλαη νη εμήο:  

 

Α/Α Δπσλπκία Έδξα Γξαζηεξηόηεηα  Ξνζνζηό ζπκκεηνρήο 
 Κέζνδνο 

Δλνπνίεζεο 

 Πρέζε 

Ππκκεηνρήο  

1 ΓΔΗΑ Α.Δ. Διιάδα πεξεζίεο πγείαο ΚΖΡΟΗΘΖ ΚΖΡΟΗΘΖ

2 ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. Διιάδα πεξεζίεο πγείαο 98,56% Νιηθή Άκεζε-Έκκεζε

3  Α.Δ. ΚΖΡΔΟΑ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ   Διιάδα  Ππκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. 100,00%  Νιηθή  Άκεζε

4  ΙΖΡΥ Α.Δ.   Διιάδα  πεξεζίεο πγείαο 87,39%  Νιηθή   Έκκεζε

5  ΙΖΡΥ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ.  Διιάδα  Ππκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΙΖΡΥ Α.Δ. 87,34%  Νιηθή   Έκκεζε

6  ΑΙΦΑ - LAB  Διιάδα  πεξεζίεο πγείαο 87,39%  Νιηθή   Έκκεζε

7  HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.  Αιβαλία  πεξεζίεο πγείαο 80,00%  Νιηθή  Άκεζε

8  VALLONE Co Ltd  Θχπξνο  Δπελδπηηθέο 100,00%  Νιηθή  Άκεζε-Έκκεζε

9  ΣΟΠΑΦΗΙΗΥΡΗΠΠΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΙΡΓ  Θχπξνο  Δπελδπηηθέο 64,57%  Νιηθή   Έκκεζε

10  ΣΟΠΑΦΗΙΗΥΡΗΠΠΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΙΡΓ  Θχπξνο  Δθκεηάιιεπζε αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ 65,76%  Νιηθή   Έκκεζε

11  ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΙΔΚΔΠΠΝ "ΑΣΗΙΙΔΗΝ" ΙΡΓ  Θχπξνο  πεξεζίεο πγείαο 65,76%  Νιηθή   Έκκεζε

12
 ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 

ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΙΡΓ 
 Θχπξνο  Δπελδπηηθέο 100,00%  Νιηθή  Άκεζε

13  ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΙΡΓ  Θχπξνο  πεξεζίεο πγείαο 60,00%  Νιηθή   Έκκεζε

14  ΑΘΔΠΝ ΘΡHΚΑΡΗΘΖ ΙΡΓ  Θχπξνο  Δπελδπηηθέο 60,00%  Νιηθή   Έκκεζε

15  ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΘΡΖΚΑΡΗΘΖ ΙΡΓ  Θχπξνο  Δπελδπηηθέο 60,00%  Νιηθή   Έκκεζε

16  STEM HEALTH Α.Δ.  Διιάδα  Ηαηξηθή ηερλνινγία βιαζηνθπηηάξσλ 50,00%  Νιηθή  Άκεζε

17  STEM HEALTH HELLAS  Α.Δ.  Διιάδα  Ηαηξηθή ηερλνινγία βιαζηνθπηηάξσλ 74,28%  Νιηθή   Έκκεζε

18  Y-LOGIMED (πξψελ ALAN MEDICAL Α.Δ.)  Διιάδα 
 Δηζαγσγή - Δκπνξία θαη Δθνδηαζκνχ 

Ηαηξνηερλνινγηθψλ Ξξντφλησλ 
100,00%  Νιηθή  Άκεζε

19  Y-PHARMA Α.Δ.  Διιάδα 
 Δκπνξία θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ 

ηαηξηθήο γεληθήο ρξήζεσο 
85,00%  Νιηθή  Άκεζε

20  ΑΛΗΕ Α.Δ.  Διιάδα  Δθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ εζηηαηνξίσλ 70,00%  Νιηθή  Άκεζε

21
 BIO-CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Ξνιπηαηξείν 

Ηαηξηθή  Α.Δ 
 Διιάδα  πεξεζίεο πγείαο 100,00%  Νιηθή   Έκκεζε

22
 ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΞΝΙΦΑΡΟΔΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ 

ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ. 
 Διιάδα  πεξεζίεο πγείαο 49,00%  Νιηθή   Έκκεζε

23 Genesis Holding A.Ş. Ρνπξθία Δπελδπηηθέο 50,00% Νιηθή Άκεζε

24 Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Ρνπξθία πεξεζίεο πγείαο 49,995% Νιηθή  Έκκεζε

25 Sevgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Ρνπξθία πεξεζίεο πγείαο 49,950% Νιηθή  Έκκεζε

26 Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ρνπξθία πεξεζίεο πγείαο 49,995% Νιηθή  Έκκεζε  

 

10. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 
Υο 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. Υο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο 

πεξηνρέο.  
 

Ν κηινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δηαγλσζηηθνχ θαη 
ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ εκπνξίνπ, θπξίσο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, 

αιιά θαη εθηφο απηήο. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη πίλαθεο αλά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή : 
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Νη πσιήζεηο θαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή 
παξνπζηάδνληαη σο εμήο : 

 

 
 

Ρα ζπλνιηθά πνζά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ Νκίινπ ζπκθσλνχλ κε ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο : 
 

 

 

11. Θαζαξά απνηειέζκαηα Νκίινπ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 
 

Ρα ζηνηρεία ηεο ελνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ γηα ηελ ζπγθξηηηθή εηήζηα πεξίνδν αλαθνξάο 
(01/01-31/12/2009) έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ κφλν νη ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη : 

 
 Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ Avrupa Safak (Κέινο ηνπ Νκίινπ Genesis) γηα φιε ηε ρξήζε ηνπ 

2010, κεηά ηελ ζπκθσλία κεηαβίβαζήο ηνπ ζηνπο παιαηφηεξνπο κεηφρνπο θαη 

 Ρα απνηειέζκαηα ηεο Stem Health Unirea (Κέινο ηνπ Νκίινπ Stem), πνπ πσιήζεθε ηνλ Αχγνπζην 

2010.  
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Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο πεξηφδνπο 01/01-31/12/2010 

θαη 01/01-31/12/2009 αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά ππνρξεψζεσλ 
ηαμηλνκεκέλσλ σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε θαηά ηελ 31/12/2010 αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

 

Πηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε : 

 

 

Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο αλαθνξάο 01/01-

31/12/2010 θαη 01/01-31/12/2009 αλέξρνληαη ζε Δπξψ (0,0119) θαη Δπξψ (0,0160), αληίζηνηρα. 
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Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 πσιήζεθε ε εηαηξεία STEM HEALTH UNIREA S.A., ζηελ νπνία ν φκηινο ΓΔΗΑ 
θαηείρε πνζνζηφ 50%. Ρν ηίκεκα ηεο πψιεζεο αλήιζε ζε Δπξψ 500.055. Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή 

πξνέθπςε θέξδνο πνζνχ Δπξψ 455.230, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηα απνηειέζκαηα απφ δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 

 

Αλαιπηηθά, ε ινγηζηηθή αμία ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο STEM HEALTH UNIREA 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

Αληίζηνηρα ν ππνινγηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
 

Ν κηινο δελ ελνπνίεζε θαηά ηελ 31/12/2010 ηα ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο αλσηέξσ 

εηαηξείαο, ελψ ζπκπεξηέιαβε ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηα απνηειέζκαηα απφ δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, ήηνη ην απνηέιεζκα ηεο πψιεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 01/01-31/08/2010. 
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12. Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ   

 

12.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ κεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 
 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε ηελ 31.12.2010. 
 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31.12.2010 ππάξρνπλ ππνζήθεο πνζνχ Δπξψ 

14,1 εθ., έλαληη δαλεηζκνχ. 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ν κηινο θαη ε Δηαηξεία δαπάλεζαλ ην πνζφ ησλ Δπξψ 36,9 εθ. 
θαη Δπξψ 9,3 εθ. αληίζηνηρα, γηα αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ 

απφθηεζε ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζε βειηηψζεηο ή θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ.  
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Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ πνζά, ηα νπνία ν κηινο θαηέρεη σο κηζζσηήο ζχκθσλα 

κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 
 

 

 

12.2 Απνκείσζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 

 

Θαηά ηελ 31/12/2010 δηελεξγήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο θαη απφ ηνλ έιεγρν απηφ πξνέθπςε 

ε αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξφβιεςεο απνκείσζεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ,  αλαγλσξίδνληαο θαη αμηνινγψληαο 
ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία -θαζψο ν κηινο έρεη 

δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ- απνθάζηζε λα πξνβεί ζε επαλέιεγρν ησλ παξαδνρψλ ζηηο νπνίεο 
βαζίζηεθε ν έιεγρνο ηεο 31/12/2009 κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2010.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ (ην πςειφηεξν κεηαμχ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο θαη ηεο εχινγεο 
αμίαο κεησκέλεο κε ηα έμνδα πψιεζεο), φηαλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Πηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
αμίαο ιφγσ ρξήζεο, ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί παξαδνρέο ηηο νπνίεο ζεσξεί ινγηθέο θαη βαζίδνληαη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ 
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 

 

12.2.1 Ξαξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ιόγσ ρξήζεο ησλ 
Κνλάδσλ Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθώλ Ονώλ θαηά ηελ 31/12/2010 

 
Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδνρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αμία ιφγσ ρξήζεο (value in use) θαη λα 

δηελεξγεζεί ν έιεγρνο απνκείσζεο: 
 

Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθώλ Ονώλ 

Ξαξαδνρέο 

WACC Οπζκόο 

αλάπηπμε 

ζην 

δηελεθέο 

πεξεζίεο γείαο 
- κηινο ΚΖΡΔΟΑ 

- HYGEIA HOSPITAL TIRANA 
- ΔΑΓΔΙΗΠΚΝΠ –ΘΞΟΝΠ 

- ΑΣΗΙΙΔΗΝΛ -ΘΞΟΝΠ 

 
7,84% 

7,84% 
7,84% 

7,84% 

 
1,5% 

1,5% 
1,5% 

1,5% 

 
Νη αλσηέξσ ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζε 5εηή επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα εγθεθξηκέλα απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο, γηα ηα νπνία πηζηεχεη φηη αληαλαθινχλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, πξνβιέςεηο θιαδηθψλ κειεηψλ θαη 
ινηπέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Δθηφο ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ησλ ΚΓΡΟ, δελ έρνπλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηεο Γηνίθεζεο άιιεο 

κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξέαδαλ ηηο ινηπέο παξαδνρέο ηεο. 
 

Νη ζεκαληηθφηεξεο ππνζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
πξνβιέςεσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο ήηαλ νη εμήο: 
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 Κέζν ζηαζκηζκέλν θόζηνο θεθαιαίνπ (WACC): ε κέζνδνο ηνπ WACC αληαλαθιά ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηεο ΚΓΡΟ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηαζκίδεηαη ην 

θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην θφζηνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη ηπρφλ 
επηρνξεγήζεηο γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Απόδνζε κεδεληθνύ θηλδύλνπ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο (risk-free return): Γεδνκέλνπ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ φισλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζην λφκηζκα ηνπ επξψ, σο 
απφδνζε κεδεληθνχ θηλδχλνπ (risk-free return), ρξεζηκνπνηήζεθε ε απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο Euro 

Swap Rate. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απνηίκεζεο ην δεθαεηέο Euro Swap Rate ήηαλ 3,43%. Γελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο απφδνζε κεδεληθνχ θηλδχλνπ ην 10εηέο Νκφινγν Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
δεδνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηηο αγνξέο ζεκαληηθνχ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ (spread) ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν.  
 Ξξνϋπνινγηζηηθά πεξηζώξηα EBITDA: Ρα πξνυπνινγηζηηθά πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο θαη 

EBITDA ππνινγίζηεθαλ ζε 5εηή επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα εγθεθξηκέλα απφ ηε Γηνίθεζε ηεο θάζε 

Δηαηξείαο (αθνινπζψληαο παξαδνρέο ζπκβαηέο κε ηελ πξνζέγγηζε value in use), ηα νπνία έρνπλ 
ζπκπεξηιάβεη ηηο απαξαίηεηεο αλαζεσξήζεηο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο, γηα ηα νπνία ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη αληαλαθινχλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, πξνβιέςεηο 

θιαδηθψλ κειεηψλ θαη ινηπέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο.  
 Οπζκόο αλάπηπμεο: Ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ππνινγίζηεθε ζε 5εηή 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα εγθεθξηκέλα απφ ηε Γηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξείαο, ηα νπνία έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ηηο απαξαίηεηεο αλαζεσξήζεηο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 
ζπγθπξίαο, γηα ηα νπνία ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη αληαλαθινχλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, πξνβιέςεηο 

θιαδηθψλ κειεηψλ θαη ινηπέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο. 

 Ξξνεμνθιεηηθό επηηόθην: Σξεζηκνπνηήζεθε ν πξν θφξσλ εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ρν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αληηθαηνπηξίδεη: (α) ηελ δηαρξνληθή 
αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη (β) ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζπλαθείο κε έθαζην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ζηηο απνηηκήζεηο ησλ εηαηξεηψλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην Κέζν Πηαζκηθφ Θφζηνο Θεθαιαίνπ (Weighted Average Cost of Capital). 

 

12.2.2 Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο  

Απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο πξνέθπςε δεκηά απνκείσζεο χςνπο Δπξψ 44.316.750 ε νπνία 

θαη επηβάξπλε ηελ ελνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη ην θνλδχιη «Απνκείσζε Πηνηρείσλ 
Δλεξγεηηθνχ». 

 

Θπγαηξηθή 
πεξαμία πξηλ 

ηελ απνκείσζε 
Απνκείσζε 

πόινηπν 

ππεξαμίαο 

κηινο Κεηέξα  185.742.954 20.000.000 165.742.954 
κηινο Genesis 29.634.998 12.000.000 17.634.998   

κηινο Vallone 8.970.166 8.970.166 0 
κηινο 

Δπαγγειηζκφο 

3.346.584 3.346.584 0 

Biocheck 1.088.273 0 1.088.273 
Ξξσηνβάζκηα 

Ηαηξηθή 

719.330 0 719.330 

Καγλεηηθή γεία 1.363.361 0 1.363.361 

Πχλνιν 230.865.66 44.316.750 186.548.916 

 
Νη ππεξαμίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Θχπξνπ (Δπαγγειηζκφο θαη Αρίιιεηνλ) έρνπλ απνκεησζεί 

πιήξσο. Δλψ ε ππεξαμία απφ ηελ επέλδπζε ζηελ Ρνπξθία έρεη απνκεησζεί θαηά €12 εθ. ν έιεγρνο 

απνκείσζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε έιαβε ππφςε ην γεγνλφο φηη ν κηινο ΓΔΗΑ δηέζεζε ην πνζνζηφ 
50% πνπ θαηείρε ζηνλ ηνπξθηθφ κηιν Genesis Holding S.A. ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2011, φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηα κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα (ζεκείσζε 14).  
 

Ζ κεηαβνιή ζην θνλδχιη ηεο ππεξαμίαο παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 
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Αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΗΑ, ζεκεηψλεηαη 
φηη πξνέθπςε δεκηά πνζνχ Δπξψ 62.910.000 ε νπνία θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Απνκείσζε Πηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνχ» ηεο εηαηξηθήο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ.  

 
Θπγαηξηθή Αμία ζπκκεηνρήο Απνκείσζε πόινηπν 

ζπκκεηνρήο 

κηινο Κεηέξα  248.084.628 20.000.000 228.084.628 

κηινο Genesis 36.589.626 23.200.000 13.389.626 

κηινο Vallone 14.140.000 14.140.000 0 

κηινο Δπαγγειηζκφο 7.088.419 5.570.000 1.518.419 

Κεηέξα Ππκκεηνρψλ 30.368.356 0 30.368.356 

HH Tirana 24.000.000 0 24.000.000 

Y-Logimed 886.364 0 886.364 

Stem Health S.A. 400.000 0 400.000 

Y-Pharma 255.000 0 255.000 

Aniz A.E. 63.562 0 63.562 

Πύλνιν 361.875.954 62.910.000 298.965.955 

    

12.3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 31/12/2009 θαη ηεο 31/12/2010 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 



 

 

 67 

 

 

 

12.4 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 
Πηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2010 ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία Y – LOGIMED AE, εμαγφξαζε ην ππφινηπν 30% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο BIO – CHECK INTERNATIONAL Ηδησηηθφ Ξνιπηαηξείν Ηαηξηθή Α.Δ., έλαληη 
ηηκήκαηνο Δπξψ 450.000, κε απνηέιεζκα λα ειέγρεη πιένλ ην 100% ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 
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Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» γηα ην επηπιένλ πνζνζηφ 

απφθηεζεο δελ πξνζδηνξίζηεθε ππεξαμία, αιιά επεξεάζηεθαλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην θνλδχιη «Απνηειέζκαηα εηο λένλ» θαηά Δπξψ (494.209). 

 
Ρελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 ε «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ „„ΚΖΡΔΟΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ‟‟», 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ «ΓΔΗΑ Α.Δ.», απέθηεζε ην 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξείαο «ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΞΝΙΦΑΡΟΔΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ.» έλαληη ηηκήκαηνο  
Δπξψ 699.880. Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλσηέξσ εμαγνξά αλήιζε ζε Δπξψ 719.330, 

πεξηιακβάλεηαη ζην νκφηηηιν θνλδχιη ηεο ελνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνζδηνξίζηεθε 
κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο θαηά ηελ 30/06/2010. 

 
Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αλσηέξσ απφθηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

    
   Ινγηζηηθή Αμία Δύινγε Αμία 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 88.793  88.793  

Ινηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία 26.512  26.512 

Απνζέκαηα 32.000 32.000 

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 379.566 379.566 

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 34.935 34.935 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 24.983 24.983 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (35.908) (35.908) 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα (387.651) (387.651) 

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο (202.923) (202.923) 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δηαηξείαο   (39.693)  

Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο   49,00% 
      

Δύινγε Αμία    (39.693)  
 

Νη αλσηέξσ εχινγεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ 

εμαγνξαζζείζα εηαηξεία ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΞΝΙΦΑΡΟΔΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖ Α.Δ. θαηά ην 
ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε πξνζσξηλέο αμίεο ελψ 

ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο νξηζηηθνπνηεζνχλ. 
 

Ζ πεξαμία πξνέθπςε σο εμήο:  

Δύινγε αμία κεηαβηβαζζέληνο αληαιιάγκαηνο 
- Κεηξεηά 699.880 

Πύλνιν ηηκήκαηνο απόθηεζεο  699.880 

Ξιένλ: Δχινγε αμία ησλ κε ειεγρνπζψλ 
ζπκκεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο  (20.244) 

Θεσξεηηθή αμία κεηαβηβαζζέληνο 
αληαιιάγκαηνο 679.636 

Κείνλ: Δχινγε αμία ησλ θαζαξψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (ηδίσλ 

θεθαιαίσλ) ηεο απνθηψκελεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο (100%) (39.693) 

Πύλνιν ππεξαμίαο 719.330 

 

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 699.880 

Κείνλ: ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα εμαγνξαζζείζαο 

επηρείξεζεο (24.983) 

Πύλνιν 674.897 
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Γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο σο ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ε απνθηεζείζα εηαηξεία 

εηζέθεξε έζνδα πνζνχ  Δπξψ 284.714 θαη δεκηέο πνζνχ Δπξψ 208.665 ζηνλ κηιν ηα νπνία πεξηιήθζεθαλ 
ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα. 

 
12.5 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

H θίλεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

 

12.6 Δπελδπηηθό Σαξηνθπιάθην  

 

Ζ θίλεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηά ην 2010 απεηθνλίδεηαη σο εμήο : 
 

 

 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηνπ Νκίινπ, πεξηιακβάλνπλ: 
 

α) θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 11.739, επέλδπζε πνζνζηνχ 10% ζηελ Δηαηξεία ΓΔΗΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖ Α.Δ. ε νπνία 

έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ έξεπλα, πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κεηαβνιηθψλ θαη ελδνθξηλνινγηθψλ 
λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή, 

β) θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 99.746 επέλδπζε ηνπ Νκίινπ Vallone Co LTD θαη  
γ) θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 151.372 επέλδπζε ηνπ Νκίινπ Καηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Δπαγγειηζκφο 

Ιηδ. 

 

12.7 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ έλα θαηάζηεκα ζην Γήκν Σαιαλδξίνπ 79,2 η.κ. θαη απνηηκψληαη 

ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο.  
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12.8 Ινηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

 

Ρα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

 

12.9 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 

 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξίεο 
ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ εκεξνκελία αλάθηεζεο ή δηαθαλνληζκνχ. Ρα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ ή ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

ηεο ρξήζεο 2010, αλέξρεηαη ζε 24%. 
 

Πχκθσλα κε θαηαηεζέλ λνκνζρέδην απφ ην 2011 κεηψλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζε 20%. 

Ν ηζρχνλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ζα ππφθεηηαη ε Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε 
2010, είλαη ίζνο κε 24%. 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο 
θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο :  
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12.10 Απνζέκαηα 

 
Ρα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 
 
Ν κηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα. 
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12.11 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 
Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε 
ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε. 
Ζ ελειηθίσζε ησλ πειαηψλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε εηζπξάμηκεο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο 
εμήο: 

 

 

12.12 Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Ρα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο : 
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Θαζψο θαη θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο : 
 

 

 

12.13 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Ρα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά Ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 
 

Ρν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ήηαλ 2 % (3,06% ην 2009).  

 
Ρν πνζφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ην νπνίν είλαη πξνζσξηλά δεζκεπκέλν ηελ 31.12.2010 αλέξρεηαη ζε 

πνζφ Δπξψ 22.003 ρηι. (31/12/2009: Δπξψ 18.000 ρηι.). Νη δεζκεχζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ εμαζθάιηζε 
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 

 

12.14 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θνηλψλ κεηνρψλ αλήξρεην ζε 175.861.651 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,41 ε θάζε κία. ιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ 
εμνθιεζεί πιήξσο θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  
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Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2010, κεηαμχ άιισλ, απνθάζηζε : α) ηε κείσζε 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 24.498.027,45 κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνπο 

κεηφρνπο, χςνπο Δπξψ 0,15 αλά κεηνρή κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ 0,15, ήηνη απφ Δπξψ 0,56 ζε Δπξψ 0,41, θαη β) 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δεθαηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ 

ελελήληα δχν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηψλ ηνπ επξψ (Δπξψ 
13.392.254,76) κε έθδνζε έσο ηξηάληα δχν εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη 

ηξηάληα έμη (32.664.036) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ 
επξψ (Δπξψ 0,41), ζπληεινχκελε κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο επαλεπέλδπζεο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο 

επηζηξνθήο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηην.  

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά πνζφ Δπξψ 5.142.001,88 κε ηελ έθδνζε 12.541.468 

 λέσλ κεηνρψλ θαη αλήιζε ζε Δπξψ 72.103.276,91, δηαηξνχκελν ζε 175.861.651 θνηλέο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο,  νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,41 εθάζηε. Ζ ππέξ ην άξηην δηαθνξά χςνπο Δπξψ 6.270.734 

θαηαρσξήζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Πηηο 02.09.2010 
θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ε ππ' αξηζκ. Θ2-8361/02.09.2010 απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, κε ηελ νπνία πηζηνπνηήζεθε ε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη εγθξίζεθε ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο 
ιφγσ ηεο ζπληειεζζείζεο κε επαλεπέλδπζε κέξνπο ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ αχμεζεο. 

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη πιένλ ζε εβδνκήληα δχν εθαηνκκχξηα εθαηφλ ηξεηο ρηιηάδεο 

δηαθφζηα εβδνκήληα έμη επξψ θαη ελελήληα έλα ιεπηά ηνπ επξψ (Δπξψ 72.103.276,91) νινζρεξψο 

θαηαβεβιεκέλν, δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο εμήληα κία ρηιηάδεο 
εμαθφζηεο πελήληα κία (175.861.651) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ 

ηνπ επξψ (Δπξψ 0,41) ε θαζεκία. 
 

Ξξόγξακκα ρνξήγεζεο κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε κέιε ηνπ ΓΠ θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε 

 
Ρν πξφγξακκα έιεμε θαηά ηελ 31.12.2010, ρσξίο λα έρεη γίλεη εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Ρν απνζεκαηηθφ, 

πνπ είρε ζρεκαηηζηεί αλέξρεηαη ζε Δπξψ 1.429.910. 
 

Νη θηλήζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ εθθξεκνχλ θαη ηηο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκέο εμάζθεζεο, 

έρνπλ σο εμήο: 
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Ρα εθθξεκή δηθαηψκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ ηηο εμήο εκεξνκελίεο ιήμεσο θαη εχινγεο αμίεο : 

 

 

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηα ζηειέρε, επηκεηξήζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξαρψξεζεο κε βάζε ην κνληέιν Black & Scholes.  

 

Ρα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ: 

 

α) Δχινγε αμία (ηηκή θιεηζίκαηνο) ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο 3,66 Δπξψ 
β) Γηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο 37,115% 

γ) Δπηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ (Risk Free Rate) 5,1% 
δ) Ρηκή εμάζθεζεο 4,5 Δπξψ  

ε) Απφδνζε κεξίζκαηνο 4,67% 

ζη) Αλακελφκελε δηάξθεηα ηζρχνο δηθαησκάησλ 3 έηε 
 

Ζ ζπλνιηθή εχινγε αμία ησλ παξαρσξεζέλησλ δηθαησκάησλ έρεη ππνινγηζηεί ζε πνζφ Δπξψ 1.429.910 θαη 
επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 2008-2010. Ζ επηβάξπλζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

2010, αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ 283.568. 
 

12.15 Ινηπά Απνζεκαηηθά 

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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12.16 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 

Ν κηινο έρεη ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ‟ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία εθηφο ηεο 

λνκηθήο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ‟ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ 
θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, έρεη ελεξγνπνηήζεη θαη εηδηθφ πξφγξακκα 

παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ππφ ηελ κνξθή Νκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ.  
 

Ζ αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο γηα ηνλ κηιν έρεη σο εμήο : 
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Ζ αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο γηα ηελ Δηαηξεία έρεη σο εμήο : 
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Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 

 
 

12.17 Δπηρνξεγήζεηο 

Ζ θίλεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

12.18 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 

Ρα δάλεηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ ηνπ Νκίινπ, έρνπλ σο εμήο : 
 

 
 

Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο εμήο : 
 

 
 

Νη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ Νκίινπ, έρνπλ σο εμήο : 
 

 

 
 
Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2010, ήηαλ γηα ηηο 

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 4,25% (έλαληη 4,34% ην 2009) θαη γηα ηηο Βξαρππξφζεζκεο 

Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 3,97% (έλαληη 2,80% ην 2009). Αληίζηνηρα, ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο Βξαρππξφζεζκεο 
Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο ήηαλ 4,80% (έλαληη 2,80% ην 2009).   
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12.19 Ξξνβιέςεηο 

 
Νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ παξνχζεο 

λνκηθέο ή ηεθκαξηέο ππνρξεψζεηο σο ζπλέπεηα παιαηφηεξσλ γεγνλφησλ, εθ‟ φζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

εθθαζάξηζεο ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ, θαη εθ‟ φζνλ ε ππνρξέσζε ηνπ πνζνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί 
αμηφπηζηα. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη 

εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ νθειψλ. 

 

 

 

12.20 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 
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12.21 Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 

 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

12.22 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

 

12.23 Ξσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

12.24 Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  

Νη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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12.25 Έμνδα αλά ιεηηνπξγία 

 
Ρα έμνδα ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο ζε θφζηνο πσιεζέλησλ, έμνδα δηνίθεζεο θαη έμνδα δηάζεζεο : 

 

 
 

Ρα έμνδα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο ζε θφζηνο πσιεζέλησλ, έμνδα δηνίθεζεο θαη έμνδα δηάζεζεο : 
 

 



 

 

 83 

12.26 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
Ρα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

Ρα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρνπλ σο εμήο: 

 

 
 
12.27 Σξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε / έζνδα  

 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε / έζνδα αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

 

 

12.28 Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

Ρα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αλαιχoληαη σο εμήο : 
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12.29 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

 

 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Λ.3845/2010, επηβιήζεθε έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο ζε φιεο ηηο ειιεληθέο 

εηαηξίεο πνπ παξνπζίαζαλ θέξδε γηα ηελ ρξήζε 2009 άλσ ησλ Δπξψ 100 ρηι.. Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα 

ηνλ κηιν αλέξρεηαη ζε Δπξψ 3,9 εθ. θαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε Δπξψ 1,7 εθ.. 
 

Θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 
2007 θαη 2008. Νη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο θαηαιφγηζαλ ζηελ Δηαηξεία ινγηζηηθέο δηαθνξέο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο, πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 1.149.598. Πεκεηψλεηαη 
φηη ε Δηαηξεία είρε επηβαξχλεη, κε ηε κνξθή πξφβιεςεο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, κε πνζφ Δπξψ 600.000. Υο εθ ηνχηνπ, ε πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  31/12/2009 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 549.598. 
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12.30 Θέξδε αλά κεηνρή 

 
Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο (κεηά απφ θφξνπο), κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Ρα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή είλαη ίδηα κε ηα βαζηθά. 
 

 

 

 
12.31 Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

12.32 Γεζκεύζεηο  

 

Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ – ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ιεηηνπξγνχληνο σο κηζζσηή. 
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Ν κηινο κηζζψλεη γξαθεία θαη απνζήθεο κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο 
αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο. Ρα κειινληηθά ειάρηζηα πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαιχεηαη θαη‟ έηνο σο εμήο : 

 

 

Νη εγγπήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2010 θαη ηελ 31.12.2009, έρνπλ σο εμήο:  
 

 

 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31.12.2010 ππάξρνπλ ππνζήθεο πνζνχ Δπξψ 

14,1 εθ., (2009 : Δπξψ 20,7 εθ.) έλαληη δαλεηζκνχ. 
 

12.33 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο 

 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 
Ν 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. Ξην αλαιπηηθά: 

 

Α.  Πεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκόηεηεο 31.12.2010 

 
Η. Απαηηήζεηο θαηά ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. πνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ πεξαησζεί θαη ζηνλ β’ βαζκό 

δηθαηνδνζίαο (ηειεζίδηθεο) 

1) Θαηαινγηζκόο Δηδηθνύ Ρέινπο Ξεξηβάιινληνο θαη Θπθινθνξηαθώλ Δθαξκνγώλ από ην 

Γήκν Ακαξνπζίνπ 

Ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ θαηαιφγηζε ζηελ Δηαηξεία καο γηα Δηδηθφ Ρέινο Ξεξηβάιινληνο θαη Θπθινθνξηαθψλ 
Δθαξκνγψλ πνζφ Δπξψ 159.354. Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ, ε Δηαηξεία άζθεζε πξνζθπγέο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, νη νπνίεο 
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απνξξίθζεθαλ πξσηνδίθσο. Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ 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. 
 

2) Ξξνζθπγή ΓΔΗΑ θαηά ΡΠΑ 

Ζ Δηαηξεία έρεη αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο θαηά ηνπ ΡΠΑ 
γηα ηελ αθχξσζε απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΡΠΑ πεξί θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο νθεηιήο γηα 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο χςνπο Δπξψ 1.507.909. 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. 

Πηε ζπλέρεηα ε Δηαηξεία άζθεζε έθεζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζήλαο θαηά ηεο παξαπάλσ κε 
αξηζκφ 12043/2006 απφθαζεο ηνπ Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ 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 Δηαηξεία πνζφ 

πεξίπνπ Δπξψ 245.000. Ήδε ε απφθαζε απηή καο θνηλνπνηήζεθε, εληφο δε ησλ πξνζερψλ εκεξψλ ζα 

αζθήζνπκε αλαίξεζε ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Ήδε ε απφθαζε απηή καο θνηλνπνηήζεθε θαη 
θαη‟ απηήο θαηαζέζακε αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ ΠηΔ. 

 
ΗI. Δθθξεκείο Γηθαζηηθέο πνζέζεηο «ΓΔΗΑ Α.Δ.» 

 

1) πόζεζε ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο «ΔΙΔΛΖ ΤΑΟΝΛΗΘΝΙΑΘΖ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.» 

α) Κε ηελ απφ 15.05.2007 αίηεζή ηεο ε εηεξφξξπζκε Δηαηξεία δήηεζε θαη πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο κε αξηζκφ 
9591/2007 Γηαηαγήο Ξιεξσκήο ηνπ θ. Γηθαζηή ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο, κε ηελ νπνία 

ππνρξεσλφηαλ ε Δηαηξεία λα θαηαβάιεη ζ‟ απηή ην πνζφ ησλ 966.921,54 Δπξψ, κε ην λφκηκν ηφθν απφ 

05.04.2007 κέρξη ηελ εμφθιεζε, πιένλ δηθαζηηθήο δαπάλεο πνζνχ 9.669 Δπξψ. Ζ Γηαηαγή Ξιεξσκήο 
εθδφζεθε κε βάζε ζεηξά ηηκνινγίσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 966.921,54 Δπξψ, ηα νπνία ε εηεξφξξπζκε Δηαηξεία 

είρε εθδψζεη πξνο ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πξνο απηή πψιεζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ. 
β) Θαηά ηεο σο άλσ δηαηαγήο πιεξσκήο ε Δηαηξεία άζθεζε αλαθνπή ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο 

Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί γηα ηηο 14.01.2009 κεη‟ αλαβνιή απφ ηελ 
δηθάζηκν ηεο 08.10.2008. Δμάιινπ, ε Δηαηξεία είρε δεηήζεη θαη είρε πεηχρεη απφ ηνλ Ξξφεδξν πεξεζίαο ηνπ 

Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο γηα απαγφξεπζε εθηέιεζεο ηεο 

δηαηαγήο πιεξσκήο (κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο). Υζηφζν, ε 
αίηεζε γηα ηελ αλαζηνιή ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ε νπνία επηζπεχζζεθε κε βάζε ηελ εθδνζείζα 

Γηαηαγή πιεξσκήο απεξξίθζε απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζήλαο κε ηε κε αξηζκφ 8381/2007 απφθαζε 
ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ε Δηαηξεία θαηέβαιε ζηελ αληίδηθν εηεξφξξπζκε Δηαηξεία ην 

πνζφ ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, πνπ νχησο ή άιισο ηεο φθεηιε. Κε ηελ αλαθνπή επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε 

ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο “ΔΙΔΛΖ ΤΑΟΝΛΗΘΝΙΑΘΖ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.” θαη θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξεία ηα 
κηζζψκαηα, πνπ νθείιεη θαη πνπ θαηά ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 610.000Δπξψ, ελψ ε αληίδηθνο 

Δηαηξεία αλαγλσξίδεη φηη νθείιεη κηζζψκαηα χςνπο κφλν πεξίπνπ 216.000Δπξψ. Απφ ην δηθφγξαθν ηεο 
Αλαθνπήο έγηλε παξαίηεζε, δνζέληνο φηη ε δη‟ απηήο (Αλαθνπήο) πξνηαζείζα ζε ζπκςεθηζκφ αληαπαίηεζή 

καο θαηά ηεο θαζήο, πξνεξρφκελε απφ νθεηιφκελα κηζζψκαηα, ήδε αλαδεηείηαη δηα ηεο άζθεζεο ρσξηζηήο 
αγσγήο ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ (Κηζζσηηθή Γηαδηθαζία).  

γ) Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο Δηαηξίαο ηελ απν 18.03.2008 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ 

Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί γηα ηηο 14.01.2009 κεη‟ αλαβνιή απν 
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 εμεδφζε ζρεηηθά ε ππ‟ αξηζ. 6824/2009 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 
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 
Δπξψ, 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 
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θνηλνπνηεζεί, ε Δηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη έθεζε, πξνερφλησο ιφγσ εζθαικέλνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

νθεηινκέλνπ ζηελ ελάγνπζα πνζνχ.  
δ) Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο Δηαηξίαο ηελ απφ 10.11.2008 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ 

Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 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 Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ε ελ ιφγσ αγσγή ηεο ελάγνπζαο 

απνξξίθζεθε εμ νινθιήξνπ σο αβάζηκε.  
 

3) Απαηηήζεηο ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ.Α.Δ. θαηά ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο «ΔΙΔΛΖ ΤΑΟΝΛΗΘΝΙΑΘΖ 

ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ.» 

α) Ζ Δηαηξεία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο σο άλσ εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο αγσγή ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο 

Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο κε ηελ νπνία δεηά λα ηεο απνδψζεη ε παξαπάλσ Δηαηξεία ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, 

ιφγσ ιχζεο ηεο απφ 29.05.1991 ζχκβαζεο κίζζσζεο φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ζεηξά ηδησηηθψλ 
ζπκθσλεηηθψλ.  

β) Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη αζθήζεη θαηά ηεο σο άλσ εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο αγσγή ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο 
Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο κε ηελ νπνία δεηά λα ηεο θαηαβάιεη ε παξαπάλσ Δηαηξεία ην πνζφ ησλ 609.252,39 

Δπξψ 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) Ρέινο, ε σο άλσ εηεξφξξπζκε Δηαηξεία έρεη αζθήζεη αληίζεηε αγσγή θαηά ηεο Δηαηξίαο ελψπηνλ ηνπ 

Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζήλαο, κε ηελ νπνία δεηά λα αλαγλσξηζηεί φηη i) ην νθεηιφκελν κίζζσκα πξνο 
ηελ Δηαηξεία 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 Δηαηξεία 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 Ξξσηνδηθείνπ 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 Δηαηξεία 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.  
 

4) πόζεζε «THALYSSIA CATERING ΓΔΛΗΘΖ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ Α.Δ.» 

Ζ αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «THALYSSIA CATERING ΓΔΛΗΘΖ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ Α.Δ.» άζθεζε θαηά 
ηεο εηαηξίαο καο ηελ απφ 23/10/2008 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 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 Δπξψ άιισο ην πνζφ ησλ 480.970,59 Δπξψ σο απνδεκίσζε 

(δηαθέξνλ εθπιεξψζεσο), ιφγσ ηεο επηθαινχκελεο αδηθνπξαμίαο (απεηιήο). Ζ ππφζεζε ζα εθδηθαδφηαλ  
θαηά ηελ Ραθηηθή 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. Ξξνο ην 

παξφλ δελ έρεη επηδνζεί θιήζε γηα λέα ζπδήηεζε. Πε θάζε πεξίπησζε εθηηκάκε φηη ε ελ ιφγσ αγσγή ζα 
απνξξηθζεί θαηαξρήλ γηα ιφγνπο νπζηαζηηθήο αβαζηκφηεηαο θαη δεπηεξεπφλησο δηφηη ε ελάγνπζα Δηαηξεία 

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.    

 
5) Ινηπέο Γηθαζηηθέο πνζέζεηο 
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Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία , ηνπ  Mal-practice, 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 1,1 εθ. πεξίπνπ. Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ 
πξνβιέπεηαη ζεηηθή γηα ηελ Δηαηξεία θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε. 
 

IΗΗ. Απαηηήζεηο αζζελώλ ε θιεξνλόκσλ απηώλ θαηά ηνπ ΓΔΗΑ 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. Ρν χςνο ησλ απαηηήζεσλ 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε Δπξψ 65,7 εθ. Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πξνβιέπεηαη 

ζεηηθή γηα ηελ Δηαηξεία θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε 
θαζψο νη ελ ιφγσ έλδηθεο απαηηήζεηο αθνξνχλ δηεθδηθήζεηο αζζελψλ θαηά ηαηξψλ γηα ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο θαη δεπηεξεπφλησο θαηά ηεο Δηαηξίαο, ζεσξψληαο φηη νη ηαηξνί είλαη ππάιιεινη 
ηεο Δηαηξίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηαηξνί είλαη ειεχζεξνη ζπλεξγάηεο θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη θαζνδήγεζε 

απφ ηελ Δηαηξεία πξνο απηνχο νχηε σο πξνο ην ρξφλν, νχηε σο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ρέινο 

αλαθέξεηαη φηη θαη αλ αθφκε ην Γηθαζηήξην ήζειε επηδηθάζεη θάπνην πνζφ εηο βάξνο ηεο Δηαηξίαο, ην πνζφ 
απηφ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηνπ ηαηξνχ εθφζνλ νη ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ Δηαηξεία 

ηαηξνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθαιίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Πε θάζε πεξίπησζε ε 
εηαηξεία είλαη αζθαιηζκέλε γηα ηελ σο άλσ αηηία (αμηψζεη ηξίησλ ζρεηηθά κε ηαηξηθά ζθάικαηα) ζηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία «ΔΘΛΗΘΖ Α.Δ.Δ.Γ.Α.», δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ησλ ηαηξψλ. 
 

IV. Απαηηήζεηο αζζελώλ ή θιεξνλόκσλ απηώλ θαηά ηνπ Νκίινπ ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. (ππνζέζεηο 

MAL PRACTICE)  

 

Αζζελείο ή θιεξνλφκνη απηψλ δηεθδηθνχλ δηθαζηηθψο απφ Ηαηξνχο θαη ηνλ κηιν ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. 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 ηηο θιηληθέο ηνπ Νκίινπ ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. Ρν 
χςνο ησλ απαηηήζεσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε πνζφ Δπξψ 146,3 εθ. Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ πξνβιέπεηαη ζεηηθή γηα ηνλ κηιν ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη νπζηψδε επίπησζε 

ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαζψο νη ελ ιφγσ έλδηθεο απαηηήζεηο αθνξνχλ δηεθδηθήζεηο αζζελψλ θαηά 
ηαηξψλ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο θαη δεπηεξεπφλησο θαηά ηνπ Νκίινπ, ζεσξψληαο φηη νη 

ηαηξνί είλαη ππάιιεινη ηνπ Νκίινπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη ηαηξνί είλαη ειεχζεξνη ζπλεξγάηεο θαη ζπλεπψο δελ 
ππάξρεη θαζνδήγεζε απφ ηνλ κηιν πξνο απηνχο νχηε σο πξνο ην ρξφλν, νχηε σο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο.  

 
Β.  Ξξνεδξηθό Γηάηαγκα 235/2000 

 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 παξ.1 ηνπ Ξ.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 Ξ.Φ.. 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. Ξεξαηηέξσ, 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 Ξ.Γ. 235/2000 αξρίδεη απφ 01/01/2007. 

Πηε ζπλέρεηα, ζην άξζξν 9 ηνπ Ξ.Γ. 198/2007 (ΦΔΘ ηα αξ θχιινπ 225/04/09/2007) νξίζηεθε φηη ε παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ξ.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  

Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ γεία : 
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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. Ν 

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 Νκίινπ. 
 

12.34 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 
Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  

 

Νη παξαθάησ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απνηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 
Νη ζπλαιιαγέο απηέο, κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ έρνπλ απαινηθζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 
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ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ
Γ.Θ.Θ.Α.  ΓΔΗΑ  

ΑΔ
ΚΖΡΔΟΑ AE

ΚΖΡΔΟΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ  

ΑΔ

ΙΖΡΥ ΑΔ
ΙΖΡΥ 

ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ A.E.
ALFA LAB

STEM HEALTH 

Α.Δ.

STEM HEALTH 

HELLAS Α.Δ.

STEM HEALTH 

UNIREA SA

Y-LOGIMED 

A.E.

Y- PHARMA 

Α.Δ.
ANIZ A.E.

VALLONE  CO 

LTD

ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ 

ΓΗΑΣEΗΟΗΠΡΗΘΖ 

ΙΡΓ

BIOCHECK A.E.

ΚΑΓΛΖΡΗΘΖ ΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΔΠ 

ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΔΗΠ A.E.

ΠΛΝΙΝ

Γ.Θ.Θ.Α. ΓΔΗΑ  ΑΔ 8.364.506 2.182.523 58.788 39.190 6.300 3.131 159.809 14.180 12.060 50.000 10.890.487

ΚΖΡΔΟΑ A.E. 11.036 1.913 354 154.122 167.425

ΙΖΡΥ Α.Δ. 140 1.636 23.350 25.126

ΑΙΦΑ LAB AE 194.181 30.637 195.593 22.690 443.101

STEM HEALTH SA 305.128 103.893 409.021

STEM HEALTH HELLAS S.A. 1.036 237.265 238.301

Y-LOGIMED ΑΔ 20.422.522 8.331.852 1.332.362 3.469 501 28.387 1.432 15.000 30.135.525

Y- PHARMA ΑΔ 103.937 6.997 3.941 4.006 118.881

ANIZ AE 32.598 31 32.629

VALLONE  CO LTD 10.004 10.004

ΑΘΔΠΝ ΘΡHΚΑΡΗΘΖ ΙΡΓ 455.400 455.400

ΠΛΝΙΝ 20.764.415 16.733.992 2.182.523 1.588.656 1.636 27.173 1.036 498.940 341.158 6.331 31.518 159.809 19.553 481.470 37.690 50.000 42.925.900

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΓΝΟΔΠ - ΞΥΙΖΠΔΗΠ  1.1.2009 - 31.12.2009

Ξ

Υ

Ι

Ζ

Ρ

Ζ

Π

 
 

ΞΝΣΟΔΥΠΖ
Γ.Θ.Θ.Α.  ΓΔΗΑ  

ΑΔ
ΚΖΡΔΟΑ AE

ΚΖΡΔΟΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ  

ΑΔ

ΙΖΡΥ ΑΔ ALFA LAB

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

STEM HEALTH 

HELLAS SA

STEM HEALTH 

UNIREA SA
Y-LOGIMED AE Y- PHARMA

VALLONE  CO 

LTD

ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ 

ΘΡHMΑΡΗΘΖ ΙΡΓ

ΑΘΔΠΝ ΘΡHΚΑΡΗΘΖ 

ΙΡΓ

ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ 

ΓΗΑΣEΗΟΗΠΡΗΘΖ 

ΙΡΓ

BIOCHECK AE ΠΛΝΙΝ

Γ.Θ.Θ.Α. ΓΔΗΑ  ΑΔ 122.932 1.100 20.223 197.200 14.104.083 17.400 7.392 2.511 4.163.783 522.834 19.159.458

ΚΖΡΔΟΑ A.E. 11.913 1.424 174.767 188.104

ΙΖΡΥ Α.Δ. 13.073 13.073

ΙΖΡΥ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΔ 136 136

ΑΙΦΑ LAB AE 32.900 30.637 17.873 12.260 93.670

STEM HEALTH SA 26.369 103.893 130.262

STEM HEALTH HELLAS S.A. 141.653 141.653

Y-LOGIMED ΑΔ 3.570.524 972.759 232.340 2.010 253 33.275 5.718 17.850 4.834.729

Y- PHARMA ΑΔ 22.105 2.771 4.747 29.624

ANIZ AE 9.221 377 9.598

VALLONE  CO LTD 17.697 17.697

ΚΓΘ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΙΡΓ 55.616 55.616

ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΘΡHMΑΡΗΘΖ ΙΡΓ 1.700 4.616 6.316

ΑΘΔΠΝ ΘΡHΚΑΡΗΘΖ ΙΡΓ 455.400 455.400

ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΓΗΑΣEΗΟΗΠΡΗΘΖ ΙΡΓ 445.847 1.647.582 2.093.429

ΠΛΝΙΝ 3.659.737 1.126.705 1.100 271.996 199.210 14.104.083 218.789 245.546 7.392 35.785 4.172.273 445.847 1.704.898 1.005.294 30.110 27.228.765

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΖΛ 31.12.2009

Α

Ξ

Α

Η

Ρ

Ζ

Π

Ζ

 

Ππλαιιαγέο θαη πόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 
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Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 
 

 
 

 
 

Νη ζπλαιιαγέο κε ηα βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη 
ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ππλαιιαγέο θαη πόινηπα κε Όκηιν Marfin Popular Bank 
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Ξαξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

 
Νη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 
 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ (θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο). 
 

13. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ  

Ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο  

(δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη 
ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία 

πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 
πσιήζεσλ.  

 
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νκίινπ, 

 Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  

 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 

 

13.1 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

 

Δπηδίσμε ηνπ Νκίινπ είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηζνξξνπίαο/ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη 

ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ησλ 
επηηνθίσλ. Ν κηινο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην δαλεηζκφ θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζηξαηεγηθή 

πξνβαίλνληαο ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Ξνιηηηθή ηνπ 
Νκίινπ είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Δπίζεο, πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηεί ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο έρνπλ θαηά βάζε 

θπκαηλφκελν επηηφθην. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο 

ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ 
(Euribor 3-κελνπ).  

 
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1% (2010: +/-1%). 
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13.2 Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 
Ν κηινο ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Νη απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ πξνέξρνληαη απφ 
Αζθαιηζηηθά Ρακεία, Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο θαη ηδηψηεο πειάηεο. Νη 

απαηηήζεηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Ρακεία θαη ζηηο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ ειάρηζην βαζκφ θηλδχλνπ 

απσιεηψλ. Ν πηζαλφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνπο ηδηψηεο πειάηεο ρσξίο θάπνηα αζθάιεηα 
ή κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο αζζελείο γηα ην επί πιένλ πνζφ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπο.  

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο 
πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ.  

 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ν κηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ν 
πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο θαζψο θαη γηα άιια βξαρππξφζεζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζεσξείηαη ακειεηένο. 
 

H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 31.12.2010 πθίζηαληαη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο πνζνχ 

Δπξψ 22 εθ., πξνο εμαζθάιηζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 
 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2010 θαη 
ηελ 31.12.2009, αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
 
13.3 Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

 
Ν κηινο ΓΔΗΑ δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 
πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη 

καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη 
κεληαία. 

 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηνλ κηιν αλαιχεηαη σο 

εμήο: 
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Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 
 

 

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 

σο εμήο: 

 
 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 

 

 
 

 
Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη 

λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
13.4 Αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ 

 
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ζ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ Νκίινπ είλαη ζε Δπξψ, φπσο θαη νη δαλεηαθέο 
ππνρξεψζεηο πιελ ηνπ Νκίινπ Δπαγγειηζκνχ, πνπ δηαηεξεί δάλεην ζε Διβεηηθφ Φξάγθν, πξνο εθκεηάιιεπζε 

ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ. Υο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ρακειή. 
Γελ παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ Ρνπξθηθή Ιίξα, γηαηί ν κηινο γεία απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2011 έρεη κεηαβηβάζεη ην πνζνζηφ ηεο επέλδπζήο ηνπ. Δπίζεο, ν κηινο επεξεάδεηαη απφ ηηο 
κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ επξψ έλαληη ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο (Lek), αλαθνξηθά κε 

ηελ επέλδπζε ζηελ Αιβαλία, κφλν σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο Θαζαξήο Θέζεο απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο ζε επξψ. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ παξαθνινπζεί 
δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο 

ζρεηηθψλ κέηξσλ. 
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Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζε μέλα λνκίζκαηα θαηά ηελ 31.12.2010 : 

 

 
 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κεηαβνιέο ζπλαιιάγκαηνο βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ εθάζηνηε λνκίζκαηνο 
θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε.  

 

 
 

Πε πεξίπησζε απνδπλάκσζεο ηνπ επξψ έλαληη ησλ αλσηέξσ μέλσλ λνκηζκάησλ  ζα πξνθχςεη ε ίδηα, αιιά 
αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 
13.5 Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

 
Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going-concern) θαη 

 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

 

Ν κηινο παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πιένλ ησλ δαλείσλ 
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ.  
 

Ρν Θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  
 

 
 

Ν κηινο νξίδεη ην πνζφ ηνπ Θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. Ίδηα 
Θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη 

ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ 



 

 

 97 

ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν κηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα 
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ.  
 

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξίαο 

 

i. Ππκβάζεηο κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο  

 

Ζ Δηαηξεία  έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηε Mednet Διιάο Α.Δ., ε νπνία σο εηαηξεία αζθαιηζηηθήο 
πξαθηφξεπζεο δηαρεηξίδεηαη αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα λνζνθνκεηαθήο θάιπςεο κεξηθψλ εθ ησλ 

κεγαιπηέξσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα.  
 

Δπηπιένλ ην ΓΔΗΑ Α.Δ. αληηιακβαλφκελν ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πξνρψξεζε ζε ζχλαςε 
καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ κε αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φπσο , ING, ALLIANZ, ALICO, 

ΗNTERNATIONAL SOS, θιπ.  

 
Δπηπιένλ ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία κε ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο σο ζπκβεβιεκέλν Λνζνθνκείν.  
 

Ζ ππνγξαθή ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ αληίζηνηρν 

θίλδπλν αληαγσληζκνχ θαη ξεπζηφηεηαο. 
 

ii. Αζθαιηζηηθή Θάιπςε Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ  
 

Ρν ΓΔΗΑ Α.Δ. έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα ηνλ πάγην εμνπιηζκφ ηνπ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
κε ηνλ Αζθαιηζηηθφ Νξγαληζκφ «Δζληθή Αζθαιηζηηθή Α.Δ.Δ.Γ.Α.» κε ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο ιήμεο : 

Ξπξφο θαη Απσιείαο Θεξδψλ 15/03/2011 κε ζπλαζθαιηζηή ηελ «ALLIANZ Αλψλπκνο Δηαηξεία Γεληθψλ 

Αζθαιίζεσλ», Νκαδηθφ Ξξνζσπηθνχ 31/12/2011, Γεληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζχλεο 31/03/2011, 
θαη απηνθηλήησλ Η.Σ. 30/6/2011. Πεκεηψλεηαη φηη ηελ 31.12.2010 ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ θηηξίσλ, 

κεραλεκάησλ θαη επίπισλ ηεο Δηαηξίαο αλεξρφηαλ ζε Δπξψ 75,3 εθ. Θαηά ζπλέπεηα ην πνζνζηφ ηεο 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 31.12.2010 αλέξρεηαη ζε 110 % 

πεξίπνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ελέρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Δηαηξεία ζε πεξίπησζε νιηθήο 

θαηαζηξνθήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. Υζηφζν ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί 
ηελ ελ ιφγσ πηζαλφηεηα νιηθήο θαηαζηξνθήο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΓΔΗΑ Α.Δ. ειάρηζηε ελψ 

επηζεκαίλεηαη φηη πξνρσξά ζπλερψο ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε φισλ ησλ λέσλ ηεο παγίσλ.  
 

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία 

 
i. Ππλζήθεο ηνπ Θιάδνπ ηεο γείαο  

 
Ν κηινο ΓΔΗΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

πξνθέξνληαο νινθιεξσκέλεο  ππεξεζίεο πγείαο. Ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ παξνρήο πγείαο ζηελ 
Διιάδα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ θπξηαξρηθή ζέζε πνπ θαηείρε 

παξαδνζηαθά ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ αδπλακία σζηφζν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

λα θαιχςεη ηελ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε αιιά θαη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο 
νδήγεζε ζηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηδησηηθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν θιάδνο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 
παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη πξννπηηθή ζηελ νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ νη εηαηξείεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Ρα απνηειέζκαηα θαη ε πνξεία ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ, έλαληη ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

 
 Θίλδπλνο από ηνλ Αληαγσληζκό 

 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο παξνπζηάδεη κία ζπλερή αλάπηπμε κε 
ηηο 10 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ λα ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απηνχ 
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κε ηνλ κηιν ΓΔΗΑ, ην κεγαιχηεξν φκηιν ηνπ θιάδνπ λα ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 14%, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ν αληαγσληζκφο 
απηφο ζηξέθεηαη αλαπφθεπθηα ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ηαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο πξνο ηνλ αζζελή, κε επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ζηέγαζε λέσλ 
ηκεκάησλ. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη άιισζηε φηη αξθεηέο ηδησηηθέο θιηληθέο πεξηιακβάλνπλ απφ ηκήκαηα 

καηεπηηθήο θιηληθήο, κέρξη θαη δηαγλσζηηθά θέληξα έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ. 

Έλα αθφκα πεδίν αληαγσληζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη 
ε επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

κε αζθαιηζηηθά ηακεία, γηα ηελ θάιπςε λνζειίσλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο αζζελψλ. Ν κηινο ΓΔΗΑ είλαη 
ζήκεξα ν αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο ζηνλ ειιεληθφ θιάδν ηεο ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη κε ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνρεχεη φρη κφλν λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε απηή αιιά λα απνηειέζεη 
ηνλ πξσηνπφξν ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνληαο λέεο ππεξεζίεο. Υζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία δηαθφςεη 

ηελ αλαπηπμηαθή ηεο θαη επελδπηηθή ηεο πνιηηηθή θαη δελ αλαπηχμεη λέεο ζπλεξγαζίεο, ε αληαγσληζηηθή ηεο 

ζέζε ελδερνκέλσο λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά. 
 

 Ράζε ζπζζώξεπζεο ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο  

 
Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζπζζψξεπζεο ζηνλ ειιεληθφ θιάδν ηεο ηδησηηθήο πγείαο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαγνξέο κηθξφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ θιηληθψλ θαη ίδξπζε απφ κεγάια ηδησηηθά 

θέληξα, θιηληθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο. Ζ ηάζε απηή φπσο είλαη θπζηθφ εληείλεη 
ηνλ αληαγσληζκφ θαζψο ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ δελ αλαπηχζζνληαη θαη δελ απμάλνπλ ηα κεγέζε ηνπο 

ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ζηφρν ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κνλνπσιήζνπλ ηελ 
αγνξά ηδησηηθήο πγείαο.  

 
 Θίλδπλνο Ρερλνινγηθώλ Δμειίμεσλ 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερή αλαδηνξγάλσζε αζθνχλ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Νη εθάζηνηε ηδησηηθέο θιηληθέο πξνρσξνχλ ζε πνιπδάπαλα 
επελδπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη ηελ απφθηεζε ζχγρξνλνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ψζηε λα πξνζθέξνπλ λέεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο. Ν κηινο ΓΔΗΑ αλαλεψλεη ηνλ 
ηερλνινγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί: α) ην κνλαδηθφ 

Gamma Knife ζηελ Διιάδα (έλα εμεηδηθεπκέλν κεράλεκα αθηηλνρεηξνπξγηθήο φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ), β) ην 

κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα κεράλεκα ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο DA VINCI S γ) ην κεγαιχηεξν ηκήκα 
Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Νγθνινγίαο κε ηξεηο γξακκηθνχο επηηαρπληέο δ) ην πξψην PET / CT πνπ ιεηηνχξγεζε 

ζηελ Διιάδα, ε) λέν Αμνληθφ Ρνκνγξάθν 128 ηνκψλ ζη) Τεθηαθφο αγγεηνγξάθνο δ) Πχζηεκα 
λεπξνπινήγεζεο Navigator θαη ε) Γηνηζνθάγεηνο ππέξερνο. Πηφρνο ηνπ Νκίινπ ΓΔΗΑ είλαη ε ζπλερήο 

επέλδπζε ζηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηαηξνηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 
ψζηε λα είλαη ελήκεξν κε ηηο εθάζηνηε δηεζλείο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο.  

 

14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

Ρελ 21ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ε Δηαηξεία αλαθνίλσζε φηη θαηφπηλ ηεο παξαηηήζεσο ηνπ Κέινπο ηνπ Γ.Π. θ. 
Ξαξαζθεπά Θνζκίδε, ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2011, πξνέβε ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο θαη εμέιεμε σο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γ.Π. ηνλ θ. Γεψξγην 
Εαραξφπνπιν, πξφεδξν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 
Ρελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη Θεξαπεπηηθνχ Θέληξνπ Αζελψλ 

ΓΔΗΑ («γεία») αλαθνίλσζε ηελ πψιεζε ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ, πνπ θαηείρε ζηελ Δηαηξεία Genesis 

Holding SA (έλαληη ηηκήκαηνο 22 εθ. δνιάξηα), κε ηαπηφρξνλε παξαίηεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ. Απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ιφγσ παχζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηνπξθηθνχ νκίινπ, ζηηο 

Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ γεία δελ πεξηιακβάλεηαη ν κηινο Genesis.  
 

Ρελ 21ε Φεβξνπαξίνπ 2011, ην ΓΔΗΑ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ δαλείσλ ηνπ Νκίινπ, πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θάιπςεο κε ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία 
«ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία «ΚΑRFIN ΔΓΛΑΡΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑ 

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο εμήληα  εθαηνκκπξίσλ (Δπξψ 
60.000.000) δηάξθεηαο ελφο έηνπο κε επηηφθην Euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 5,5%. Ζ αλσηέξσ 
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ρξεκαηνδφηεζε εμαζθαιίζηεθε κε πξνζεκείσζε  ππνζήθεο γηα πνζφ εβδνκήληα δχν εθαηνκκπξίσλ (Δπξψ 

72.000.000) ζηα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο. 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ Γ.Π. Ζ  ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΝΚΗΙΝ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΠΡΑΟΝ 

ΑΓΡ ΑΖ529814 

ΑΟΔΡΖ ΠΝΒΑΡΕΝΓΙΝ 

ΑΓΡ AI091976 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ 

ΑΓΡ ΑΒ606210 

Ν FINANCIAL CONTROLLER 

ΝΚΗΙΝ 

 Ν ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΚΞΗΙΑΙΖΠ 

ΑΓΡ ΑΑ005000 

ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 58800 – Α‟ ΡΑΜΔΥΠ 

 

 ΠΞΟΗΓΥΛ ΘΝΠΚΑΠ 

ΑΓΡ ΑΕ555377 

ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 16310 – Α‟ ΡΑΜΔΥΠ 
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Δ. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο 
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ΠΡ. Ξιεξνθνξίεο άξ. 10 Λ.3401/2005  

 

Ζ εηαηξεία Γ.Θ.Θ.Α. γεία Α.Δ., θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 1.1.2010-

31.12.2010, θαη‟ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζην 
δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν www.hygeia.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ www.athex.gr. 

 

 

http://www.hygeia.gr/
http://www.athex.gr/
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Ε. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο 

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ θαη νη εθζέζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ησλ εηαηξεηψλ πνπ 
ελζσκαηψλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 
www.hygeia.gr.  
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