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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των  οικονοµικών καταστάσεων : 26 Νοεµβρίου 2014

Έµµεση µέθοδος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 242.382 247.242 229.345 233.887 Λειτουργικές δραστηριότητες :
Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 0 0 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 660 -301 945 -673
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 341 243 338 232 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0 0 0 0
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.250 10.204 31.541 32.527 Πλέον/µείον προσαρµογές για :
Αποθέµατα 4.337 4.758 4.138 4.510 Αποσβέσεις 6.606 7.069 6.263 6.608
Απαιτήσεις από πελάτες 86.240 89.461 85.744 88.919 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.649 57.388 53.011 58.913 Προβλέψεις 1.129 2.573 1.123 2.503
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -19 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 393.199 409.296 404.117 418.988 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ επενδυτικής δραστηριότητας -2.437 -4.070 -2.446 -3.747
Μετοχικό κεφάλαιο 26.888 26.888 26.888 26.888 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.908 11.060 8.772 10.907
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 64.651 65.825 72.405 73.142 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 91.539 92.713 99.293 100.030 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 277 238 0 0 δραστηριότητες :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 91.816 92.951 99.293 100.030 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 421 484 372 492
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 145 198 31 39 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -5.344 -18.155 -6.223 -17.383
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.303 32.624 33.195 32.529 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 449 -33.194 1.021 -33.490
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 155.705 167.423 153.392 165.081 Μείον :
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 112.230 116.100 118.206 121.309 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -8.171 -9.557 -8.036 -9.406
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Καταβληµένοι φόροι -2.743 -6.008 -2.453 -5.821
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 301.383 316.345 304.824 318.958 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 393.199 409.296 404.117 418.988 λειτουργικές δραστηριότητες (α) -522 -50.118 -662 -50.010

Επενδυτικές δραστηριότητες :
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013 και λοιπών επενδύσεων -1 -2.000 0 -2.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -1.862 -2.684 -1.844 -2.649
(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 92.951 132.477 100.030 149.433 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -1.125 -5.795 -737 -5.813 στοιχείων 10 4 10 0
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) Τόκοι εισπραχθέντες 510 1.096 509 778
Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 33
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -10 -72 0 0 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.343 -3.584 -1.325 -3.838
(30/9/2014 και 30/9/2013 αντίστοιχα) 91.816 126.610 99.293 143.620 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 131 744 131 744
Εξοφλήσεις δανείων -11.051 -11.410 -11.051 -11.410
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -851 -1.314 -778 -1.225
Μερίσµατα πληρωθέντα -10 -73 0 0
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -11.781 -12.053 -11.698 -11.891
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -13.646 -65.755 -13.685 -65.739
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 16.489 69.524 15.988 68.944
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.843 3.769 2.303 3.205

1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013
Κύκλος εργασιών 117.959 133.273 35.730 39.913 114.504 129.728 34.646 38.789
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 18.952 27.835 3.904 6.245 17.268 25.730 3.333 5.592
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 7.131 6.689 -2.774 -734 7.271 6.487 -2.747 -649
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 660 -301 -5.162 -2.990 945 -673 -5.099 -2.867
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -1.257 -5.641 -5.182 -3.305 -869 -5.638 -5.109 -3.163
   Ιδιοκτήτες µητρικής -1.306 -5.665 -5.194 -3.321 -869 -5.638 -5.109 -3.163
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 49 24 12 16

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 132 -154 132 0 132 -175 132 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -1.125 -5.795 -5.050 -3.305 -737 -5.813 -4.977 -3.163
   Ιδιοκτήτες µητρικής -1.174 -5.820 -5.062 -3.321 -737 -5.813 -4.977 -3.163
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 49 24 12 16

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) -0,0151 -0,0653 -0,0599 -0,0383 -0,0100 -0,0650 -0,0589 -0,0365
Κέρδη / (ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.737 13.758 -584 1.506 13.534 13.095 -660 1.455

∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ Ποσοστό Μέθοδος Φορολογικά

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα  Συµµετοχής %  Ενσωµάτωσης  Ανέλεγκτες χρήσεις
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής Μητρική 2009-2010 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Κηφισιά Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010 α) Έσοδα 47 230
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 50,50 ΟΛΙΚΗ 2007-2013 β) Έξοδα 348 6.489
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 51,00 ΟΛΙΚΗ 2007-2013 γ) Απαιτήσεις 1.787 7.361
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ δ) Υποχρεώσεις 706 32.143
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 33,00 ΟΛΙΚΗ 2010 ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL AE Κηφισιά Αττικής 68,89 ΟΛΙΚΗ 2007- 2010 & 2012 - 2013 & µελών της διοίκησης 3.425 3.085
MEDSANA BMC Βουκουρέστι Ρουµανίας 100,00 ΟΛΙΚΗ 1997-2013 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) Βουκουρέστι Ρουµανίας 78,90 ΟΛΙΚΗ 1997-2013 & µέλη της διοίκησης 0 0

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2010 & µέλη της διοίκησης 626 485
ΓΑΙΑ ΑΕ Αθήνα 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010
MEDICAFE AE Θεσσαλονίκη 55,00 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2007-2010 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INTEROPTICS ΑΕΕ Αθήνα 27,33 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2010 α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 208 0
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.010 950
γ) Λοιπές προβλέψεις 1 0

13. Εντός του 2014 εξεδόθησαν πέντε (5) Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες ρυθµίζουν εν µέρει διαφορετικά θέµατα που αφορούν στο

«clawback» και στο «rebate» περί των οποίων προβλέπει το άρθρο 100 του νόµου 4172/2013. Επίσης εξεδόθη ατοµική διοικητική πράξη του ΕΟΠΥΥ µε την

οποία προσδιορίζεται διαφορετικά η για το έτος 2013 επιβάρυνση της εταιρείας λόγω «clawback» και «rebate». Κατά των ως άνω υπουργικών αποφάσεων η

Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. (Βλέπε σηµείωση 17 των οικονοµικών καταστάσεων).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 356301000 

∆ιστόµου 5-7, ΤΚ 15125 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεµβρίου 2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου.

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού 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 εποµένως 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. 

6.Γνωστοποιήσεις συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη του οµίλου και της εταιρείας όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 (ποσά σε χιλ. € ) :

7. Τα ποσά των σχηµατισµένων προβλέψεων αναλύονται ως κάτωθι (ποσά σε χιλ. € ) :

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Μαρούσι, 26 Νοεµβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

2. Υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της µητρικής εταιρείας, οι οποίες αφορούν προσηµείωση υποθήκης ύψους €196,8 εκ.

4. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον όµιλο και στην εταιρεία στο α' εννιάµηνο του 2014 ήταν 2.824 (2.844 το α' εννιάµηνο 
του 2013) και 2.667 (2.679 το α' εννιάµηνο του 2013) αντίστοιχα. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

8. Τo ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους του οµίλου και της εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2014 €132χιλ. αφορά σε ζηµία αποµείωσης
συνδεδεµένης εταιρείας, λόγω διαγραφής της από τα µητρώα εταιρειών, η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου (Βλέπε σηµείωση
22 των οικονοµικών καταστάσεων). Τo ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους του οµίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2013 €-154χιλ.
περιλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα ύψους 20χιλ. και αναβαλλόµενο φόρο έξοδο ύψους 174χιλ. σχετιζόµενο µε αναγνωρισµένα αναλογιστικά

κέρδη ενώ το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους της εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2013 ύψους €-175χιλ. αφορά σε αναβαλλόµενο
φόρο έξοδο σχετιζόµενο µε αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ∆. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  ΑΒ 052569Α∆Τ  AK 038305 Α∆Τ  Ξ 350622 Α∆Τ  Π 001034 Α∆Τ  ΑΖ 533419

1. Όλες οι εταιρείες του οµίλου είναι αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα "∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ". ∆εν υπάρχει διαφοροποίηση στις εταιρείες και την µέθοδο
ενσωµάτωσης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης 2013 ή της προηγούµενης χρήσης 2013, εκτός της
περιπτώσεως της εταιρείας ORTELIA HOLDING, η οποία δεν περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2014, λόγω διαγραφής

της, από τα µητρώα εταιρειών της Κύπρου. Η µη ενοποίηση της εν λόγω εταιρείας δεν επέφερε µεταβολή µεγαλύτερη του 25% επί του κύκλου εργασιών, των
αποτελεσµάτων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και των ιδίων κεφαλαίων των ιδιοκτητών µητρικής (Βλέπε σηµείωση 9,14).

10. Την 30/9/2014 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές της εταιρείας, ούτε από την ίδια, ούτε από τις θυγατρικές της.
11. Μέχρι την 30/9/2014, οµολογίες του προγράµµατος εκδόσεως κοινού οµολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 17.679 χιλ. είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες.

Εντός της περιόδου 1/1-30/9/2014 εξοφλήθησαν οµολογίες ύψους 8.161 χιλ. ενώ η ∆ιοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης µε τα πιστωτικά

ιδρύµατα για την ρύθµιση και τον τρόπο πληρωµής των καθυστερούµενων δόσεων.
12. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2013. Για λόγους συγκρισιµότητας έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων στα συγκριτικά

στοιχεία της περιόδου 1/1 - 30/9/2013 (χρηµατοοικονοµικό κόστος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού ύψους €332 χιλ για όµιλο και €330 χιλ για εταιρεία) ,

χωρίς καµία µεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από

φόρους καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών µητρικής (Βλέπε σηµείωση 25 των οικονοµικών καταστάσεων).

5. Τα κέρδη / ζηµιές ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.

9. Λεπτοµερή αναφορά για την δοµή του οµίλου γίνεται στις παραγράφους 2 "Περιγραφή επιχείρησης", 3γ "Κύριες λογιστικές αρχές" καθώς και στις 
παραγράφους 14 και 15 των οικονοµικών καταστάσεων.


