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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
(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 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Α.Ε, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Nόµιµου Eλεγκτή.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2011
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
2.353.151,67
2.814.609,59
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
0,39
0,39
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
138.591,41
101.672,67
Αποθέµατα
39.135,78
23.531,01
Απαιτήσεις από πελάτες
35.045.961,36 31.966.091,51
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.559.861,58 --------------------------------3.673.306,89
--------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
39.136.702,19 38.579.212,06
=========== ===========
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
1.860.000,00
1.860.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
10.187.298,66 --------------------------------9.694.011,83
--------------------------------Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
12.047.298,66 11.554.011,83
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
0,00
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
12.047.298,66 --------------------------------11.554.011,83
--------------------------------Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
19.584,02
73.149,75
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
2.250.000,00 2.2500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
24.819.819,51 --------------------------------24.702.050,48
--------------------------------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
27.089.403,53 --------------------------------27.025.200,23
--------------------------------ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
39.136.702,19 38.579.212,06
=========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

31/12/2011

11.554.011,83 11.786.774,70
493.286,83 --------------------------------—232.762,87
--------------------------------12.047.298,66 11.554.011,83

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
1/1-31/12/2012

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή-(σε €)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

1/1-31/12/2011

10.695.624,94 12.805.475,75
2.494.701,95
2.162.881,93
871.608,25
152.344,70
701.608,19
—11.866,58
493.286,83 —232.762,87
493.286,83 —232.762,87
0,00
0,00
0,00
0,00
493.286,83 —232.762,87
493.286,83 —232.762,87
0,00 --------------------------------0,00
--------------------------------0,0822
—0,0388
0,00
0,00
1.238.705,01

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ονοµατεπώνυµο
Γεώργιος Αποστολόπουλος
Πέτρος Αδαµόπουλος
∆ηµήτριος Μπάµπαλης
Χρήστος Αποστολόπουλος
Σωτήριος Ράπτης
Γρηγόριος Σκαλκέας
Θεοδώρα Νεζερίτη

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Έµµεση µέθοδος

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµειώσεις ενσώµατων & άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώµατων & άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

701.608,19

—11.866,58

367.096,76

408.458,98

94.361,16
—67.010,88

0,00
4.942,22

—42.154,02
212.154,08

—51.081,68
215.292,96

—15.604,77
—2.438,45
—2.365.814,64
8.179.431,75
1.471,77 —7.046.737,10
—212.154,08

—215.292,96

—115.959,69 --------------------------------—550.940,21
--------------------------------—1.442.006,12

929.768,93

0,00
—6.274,33
354,02
1.306,68
41.800,00 --------------------------------49.775,00
--------------------------------42.154,02
48.807,35
0,00 --------------------------------—10,00
--------------------------------0,00

—10,00

—1.399.852,10

974.566,28

1.416.387,36 --------------------------------441.821,07
--------------------------------16.535,26

1.416.387,35

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

560.803,68

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2012 ήταν 21 άτοµα ενώ της προηγούµενης χρήσης 2011 ήταν 26 άτοµα.
3. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως και 2010. Για τις χρήσεις 2011 και 2012, η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ.
5 του Ν 2238/1994 καθώς και τη σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Για τη χρήση 2011, χορηγήθηκε σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
Σηµειώνεται ότι η ελεγχόµενη χρήση θεωρείται περαιωµένη µετά την πάροδο 18 µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. Για την χρήση 2012 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη
και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
5. 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 31/12/2012 µε ποσοστό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.
6. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες µε την έννοια του ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 10.605 χιλ.€ και 99 χιλ.
€ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες, στη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, ανέρχονται σε 34.920 χιλ.€ και 246 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης για την κλειόµενη χρήση ανέρχονται σε € 542 χιλ. και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη ανέρχονται σε 0 χιλ. € και 27 χιλ. € αντίστοιχα.
8. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης χρήσης είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων
της προηγούµενης χρήσης.
9. Τα ποσά των σχηµατισµένων προβλέψεων αναλύονται ως κάτωθι:
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
0,00
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
60.000,00
γ) Λοιπές προβλέψεις
0,00
Κηφισιά 22/03/2013
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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