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των οικονομικών καταστάσεων: 27 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/09/2013 31/12/2012 30/09/2013 31/12/2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 247.352 251.799 233.178 237.243
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 232 340 216 275
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.064 8.551 42.580 41.071
Αποθέματα 4.856 5.341 4.591 5.084
Απαιτήσεις από πελάτες 142.707 134.040 142.123 133.416
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.076 103.496 46.811 105.018

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 451.287 503.567 469.499 522.107
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 26.888 26.888 26.888 26.888
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 99.439 105.258 116.732 122.545
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 126.327 132.146 143.620 149.433
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 283 331 0 0

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 126.610 132.477 143.620 149.433
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 126.674 147.856 126.511 147.638
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 36.881 30.134 36.791 30.037
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 41.704 32.502 39.375 30.139
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 119.418 160.598 123.202 164.860

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 324.677 371.090 325.879 372.674

================= ================= ================= =================
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 451.287 503.567 469.499 522.107

================= ================= ================= =================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/09/2013 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 132.477 141.875 149.433 165.839
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -5.795 7.863 -5.813 10.756
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση/ (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Διανεμηθέντα μερίσματα -72 -17 0 0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/9/2013 και 30/9/2012 αντίστοιχα) 126.610 149.721 143.620 176.595

================= ================= ================= =================

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 356301000 - Διστόμου 5-7, ΤΚ 15125 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επο-
μένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€
Έμμεση μέθοδος Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -301 14.295 -673 17.100
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις 7.069 8.310 6.608 7.240
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0
Προβλέψεις 2.905 -574 2.833 -373
Συναλλαγματικές διαφορές -19 0 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -4.070 -2.118 -3.747 -2.199
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.728 10.439 10.577 10.221
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 484 217 492 198
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -18.155 -61.207 -17.383 -63.712
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -33.194 42.189 -33.490 44.933
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -9.557 -10.439 -9.406 -10.221
Καταβλημένοι φόροι -6.008 -5.295 -5.821 -4.705
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -50.118 -4.183 -50.010 -1.518--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων -2.000 0 -2.000 0
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -2.684 -4.986 -2.649 -6.391
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων 4 5 0 5
Τόκοι εισπραχθέντες 1.096 486 778 475
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 42 33 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.584 -4.453 -3.838 -5.911--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 744 1.162 744 1.161
Εξοφλήσεις δανείων -11.410 0 -11.410 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια) -1.314 -1.295 -1.225 -891
Μερίσματα πληρωθέντα -73 -25 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -12.053 -158 -11.891 270--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -65.755 -8.794 -65.739 -7.159================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 69.524 14.715 68.944 12.480================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.769 5.921 3.205 5.321================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2012
Κύκλος εργασιών 133.273 173.815 39.913 43.464 129.728 170.046 38.789 42.333
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 27.835 43.999 6.245 8.192 25.730 43.682 5.592 7.560
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 6.357 22.616 -846 538 6.157 25.122 -759 855
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -301 14.295 -2.990 -1.849 -673 17.100 -2.867 -1.450
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -5.641 9.107 -3.305 -2.173 -5.638 11.985 -3.163 -1.748

Ιδιοκτήτες μητρικής -5.665 8.948 -3.321 -2.181 -5.638 11.985 -3.163 -1.748
Δικαιώματα μειοψηφίας 24 160 16 9

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -154 -1.244 0 -424 -175 -1.229 0 -409
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -5.795 7.863 -3.305 -2.597 -5.813 10.756 -3.163 -2.157

Ιδιοκτήτες μητρικής -5.820 7.703 -3.321 -2.606 -5.813 10.756 -3.163 -2.157
Δικαιώματα μειοψηφίας 24 160 16 9

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,0653 0,1032 -0,0383 -0,0251 -0,0650 0,1382 -0,0365 -0,0201
Κέρδη / (ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.426 30.926 1.394 3.094 12.765 32.362 1.345 3.200

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ Ποσοστό Μέθοδος Φορολογικά
Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Συμμετοχής % Ενσωμάτωσης Ανέλεγκτες χρήσεις
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής Μητρική 2009-2010
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Κηφισιά Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 50,50 ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 51,00 ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 33,00 ΟΛΙΚΗ 2010
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL AE Κηφισιά Αττικής 68,89 ΟΛΙΚΗ 2007- 2010 & 2012
MEDSANA BMC Βουκουρέστι Ρουμανίας 100,00 ΟΛΙΚΗ 1997-2012
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) Βουκουρέστι Ρουμανίας 78,90 ΟΛΙΚΗ 1997-2012
ORTELIA HOLDING Λεμεσός Κύπρου 99,99 ΟΛΙΚΗ 1998-2012
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2010
ΓΑΙΑ ΑΕ Αθήνα 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010
MEDICAFE AE Θεσσαλονίκη 55,00 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2007-2010
INTEROPTICS ΑΕΕ Αθήνα 27,33 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2010
1. Όλες οι εταιρείες του ομίλου είναι αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα "ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ". Δεν υπάρχει διαφορο-
ποίηση στις εταιρείες και την μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προη-
γούμενης χρήσης 2012 ή της προηγούμενης χρήσης 2012.
2. Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της μητρικής εταιρείας, οι οποίες αφορούν προσημείωση υποθήκης ύψους
€196,8 εκ.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και
του ομίλου.
4. Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο και στην εταιρεία στο α' εννιάμηνο του 2013 ήταν 2.844
(2.815 το α' εννιάμηνο
του 2012) και 2.679 (2.650 το α' εννιάμηνο του 2012) αντίστοιχα.
5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
6.Γνωστοποιήσεις συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου και της εταιρείας όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 (ποσά
σε χιλ. € ) : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Έσοδα 99 230
β) Έξοδα 265 5.912
γ) Απαιτήσεις 1.826 7.791
δ) Υποχρεώσεις 548 31.230
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 3.964 3.463
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 1.044 991

7. Τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων αναλύονται ως κάτωθι (ποσά σε χιλ. € ) : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 208 0
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.010 950
γ) Λοιπές προβλέψεις 1 0

8. Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους του ομίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2013 € -154 χιλ. περιλαμ-
βάνει συναλλαγματικές διαφορές έσοδα ύψους € 20 χιλ.και αναβαλλόμενο φόρο έξοδο ύψους € 174 χιλ.. Το αντίστοιχο ποσό €
-1.244 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/9/2012 περιλαμβάνει συναλλαγματικές διαφορές έξοδα ύψους € -1 χιλ. , αναβαλλόμενο φό-
ρο έσοδο ύψους € 311 χιλ. και αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές € 1.554 χιλ.. Τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων με-
τά από φόρους της εταιρείας για τις περιόδους 1/1-30/9/2013 και 1/1-30/9/2012 ύψους € -175 χιλ. και € -1.229 χιλ., αφορούν
σε αναβαλλόμενο φόρο έξοδο και αναβαλλόμενο φόρο έσοδο € 307 χιλ. μαζί με αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές €
1.536 χιλ., αντίστοιχα.
9. Λεπτομερή αναφορά για την δομή του ομίλου γίνεται στις παραγράφους 2 "Περιγραφή επιχείρησης", 3β "Κύριες λογιστικές
αρχές" καθώς και στις παραγράφους 14 και 15 των οικονομικών καταστάσεων.
10. Την 30/9/2013 δεν κατέχονται ίδιες μετοχές της εταιρείας, ούτε από την ίδια, ούτε από τις θυγατρικές της.
11. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2012, πλην της περιπτώσεως που αναφέρεται στην
σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων και αφορά στην αναδρομική εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19. Για τον λόγο
αυτό έχουν αναμορφωθεί τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1-30/9/2012 και της χρήσης 1/1-31/12/2012. Οι αναμορφώσεις
περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω σημείωση. Οι επιπτώσεις στα συγκριτικά στοιχεία του 2012 περιλαμβάνουν: α) για την
χρήση 1/1-31/12 2012 : i. αύξηση ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής κατά € 1.768 χιλ. και € 1.788 χιλ. για όμιλο και εται-
ρεία αντίστοιχα ii. μείωση στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά € 549 χιλ. για όμιλο και εταιρεία
iii. μείωση στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά € 2.207 χιλ. και 2.187 χιλ. για όμιλο και εταιρεία αντίστοι-
χα. β) για την περίοδο 1/1-30/9/2012 : i. αύξηση ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής κατά € 5.707 χιλ. και € 5.681 χιλ. για
όμιλο και εταιρεία αντίστοιχα ii. αύξηση στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά € 2.977 χιλ. και €
2.934 χιλ. για όμιλο και εταιρεία αντίστοιχα iii. αύξηση στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά € 1.733 χιλ.
και € 1.705 χιλ. για όμιλο και εταιρεία αντίστοιχα.
12. Στις 8 Αυγούστου 2013, η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία «Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.», υπέβαλλε
προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των ονομαστικών κοινών μετοχών της μητρικής εταιρείας «Ιατρικό
Αθηνών Ε.Α.Ε.». Μετά την λήξη της περιόδου αποδοχής, η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία «Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρεία
Συμμετοχών Α.Ε.» κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό περίπου 38,88% επί του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωμάτων ψήφου της μητρικής εταιρείας «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.».
Η ημερομηνία λήξεως ομολογιών, συνολικού ποσού €8.161χιλ. του προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου,
παρατείνεται από τις 2/10/2013 στις 19/1/2014 κατόπιν συναίνεσης των ομολογιούχων δανειστών.

Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2013
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