EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ. 002362701000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36837/01ΑΤ/Β/96/313
∆ιστόµου 5-7, 151 25 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

26/3/2014

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Νόµιµος ελεγκτής :

Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
BDO ΕΛΛΑΣ ΑΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 153

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ

ΜΕΛΟΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Με Σύµφωνη Γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.276.101,63
5.640,96
193.304,17
10.475.046,76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2012 Έµµεση µέθοδος
10.997.814,85

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

-422.602,69

-9.743.677,76

0,00

9.734.807,71

4.339,20 Λειτουργικές δραστηριότητες :
82.118,94 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
11.084.272,99 Πλέον/µείον προσαρµογές για :
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσικών στοιχείων
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

8.335.400,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

-1.482.682,41

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαίωµατα Μειοψηφίας (β)

6.852.717,59

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

6.852.717,59
69.390,12

-968.352,92 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
7.367.047,08 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-69.042,75

-2.821,62

-179.832,79

-28.492,73

53.377,02 Μείον :

3.552.939,05

3.663.848,89 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

3.622.329,17

3.717.225,91 Καταβληµένοι φόροι

10.475.046,76

87,60

7.367.047,08 δραστηριότητες :

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

0,00

30,00

8.335.400,00 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

409.213,22

-30,00

-87,60

-8.092,51

-4.192,23

-270.357,52

-44.376,63

11.084.272,99 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

7.367.047,08

επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-514.329,49

0,00

0,00

312.500,00

0,00

312.500,00

0,00

15.168.674,23 Σύνολο εισροών / (εκροών) από

(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων

31/12/2012 Τόκοι εισπραχθέντες

-7.801.627,15 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

42.142,48

-44.376,63

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

11.687,66

56.064,29

53.830,14

11.687,66

(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)

6.852.717,59

7.367.047,08 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

60.624,19

10.448,46

2.882,08

3.562,48

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

-13.359,47

-9.743.590,16

-422.602,69

-9.734.795,73

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

-514.329,49

-7.801.627,15

Ιδιοκτήτες µητρικής

-514.329,49

-7.801.627,15

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

-514.329,49

-7.801.627,15

Ιδιοκτήτες µητρικής

-514.329,49

-7.801.627,15

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

0,00

0,00

-1,8110

-27,4705

0,0000

0,0000

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

-13.359,47

-9.743.590,16
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
3. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Ειδικά για τη χρήση 1/1-31/12/2013 διεξάγεται έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 82 του
Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011. Η ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την πάροδο 18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις του άρθρου 6
παρ. 1α της ΠΟΛ 1159/22.7.2011.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, η οποία και συµµετείχε την 31/12/2013 µε ποσοστό 100,00%
στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.
5. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.
6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 17 χιλ. € και 56 χιλ. € αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε 24 χιλ. € και 3.434 χιλ. € αντίστοιχα. Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης για την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε 0
χιλ. € ενώ οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης ανέρχονται σε 0 χιλ. €.
7. ∆εν έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις αναφορικά µε α) επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις.
8. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης.

Μαρούσι, 26/3/2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 038305

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ρ 519481

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΚΟΥΛΗ
Α.∆.Τ. Χ 571745

