ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΕΩΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε.

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4751/01ΑΤ/Β/86/655
∆ιστόµου 5—7, 151 25 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 (4ο ΕΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ)
(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 ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΕΩΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. 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, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία—Νοµαρχία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Αθηνών
www.iatriko.gr

Εκκαθαριστές
Ονοµατεπώνυµο
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Κωτσαλάς Τριαντάφυλλος ΑΜ ΣΟΕΛ 21361
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 111
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
30/6/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
30/6/2009

120,39
120,39
0,00
0,00
0,00
0,00
123.670,00
123.670,00
152.208,59 --------------------------------159.996,16
--------------------------------275.998,98
283.786,55

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

60.000,00

60.000,00

183.862,21 --------------------------------191.649,79
---------------------------------

243.862,21
251.649,79
0,00
0,00
243.862,21
251.649,79
=========== ===========
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.136,77 --------------------------------32.136,76
--------------------------------32.136,77
32.136,76
=========== ===========
275.998,98
283.786,55
=========== ===========

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(1/7/2009 και 1/7/2008 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(30/6/2010 και 30/6/2009 αντίστοιχα)

30/6/2010

30/6/2009

251.649,79

295.798,41

—7.787,57

—44.148,62

0,00 --------------------------------0,00
--------------------------------243.862,22

251.649,79

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

Έµµεση µέθοδος

1/7/09-30/6/10 1/7/08-30/6/09

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποτελέσµατα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και 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 και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €

—7.787,57

—44.148,63

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 --------------------------------0,00
--------------------------------—7.787,57

—44.148,63

0,00

0,00

0,00 --------------------------------0,00
--------------------------------0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 --------------------------------0,00
--------------------------------0,00
0,00
—7.787,57

—44.148,63

127.656,10 --------------------------------171.804,73
--------------------------------119.868,53

127.656,10

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1/7/09-30/6/10 1/7/08-30/6/09 1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
(∆ιακοπείσες
(∆ιακοπείσες
2. Ο αριθµός αποσχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 1/7/2009 - 30/6/2010, όπως
και στο τέλος της προηγούµενης χρήσης 1/7/2008 - 30/6/2009 ήταν 0 άτοµα.
δραστηριότητες) δραστηριότητες)
0,00
0,00 3. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες να
0,00
—6.297,58
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. ∆εν έχουν σχηµατισθεί από την εταιρεία α)
προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, β) προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γ)
—7.787,57
—44.148,63
λοιπές προβλέψεις.
—7.787,57
—44.148,63 4. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1/7/2006-30/6/2007. Σχετική αναφορά γίνεται στην
—7.787,57
—44.148,63
παράγραφο 6 των οικονοµικών καταστάσεων.
—7.787,57
—44.148,63 5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
0,00
0,00
που καταρτίζει η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. µε έδρα το Μαρούσι Αττικής, µε τη µέθοδο της ολικής
0,00
0,00
ενσωµάτωσης, η οποία και συµµετείχε την 30/6/2010 µε ποσοστό 51,00% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της
—7.787,57
—44.148,63
εταιρείας.
—7.787,57
—44.148,63 6. Η εταιρεία, από 1/7/2006 έχει µπει σε διαδικασία εκκαθάρισης. Σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο
0,00
0,00
2α των οικονοµικών καταστάσεων.
—0,0389
—0,2207 7. Εχουν γίνει παρεκκλίσεις (παράθεση πρόσθετων στοιχείων), ως προς το περιεχόµενο των υποδειγµάτων των
0,0000
0,0000
στοιχείων και πληροφοριών της κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-11365/16.12.2008, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 της ίδιας απόφασης, ώστε τα κονδύλια που περιλαµβάνονται στα δηµοσιευµένα στοιχεία και
—7.787,57 —44.148,63
πληροφορίες να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Α.
=========== ===========
8. Γνωστοποιήσεις συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη της εταιρείας όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24:
α) Εσοδα
0,00
β) Εξοδα
0,00
γ) Απαιτήσεις
30.665,21
δ) Υποχρεώσεις
0,00
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
0,00
9. Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 30 Ιουνίου 2009.

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζηµίες)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη/(ζηµίες) 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/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Μαρούσι 16/7/2010
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
Α.∆.Τ. Μ 003290

0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 533419

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΜΟΣ
Α.∆.Τ. Π 289791

