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Έµµεση µέθοδος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 247.242.538,63 251.798.576,19 233.887.266,80 237.242.563,66 Λειτουργικές δραστηριότητες :

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -31.631.629,32 -5.349.122,23 -42.042.366,11 -10.587.026,04
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 242.881,94 340.396,83 231.638,93 274.619,74
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.204.138,05 8.551.077,50 32.526.698,54 41.073.267,74 Πλέον/µείον προσαρµογές για :
Αποθέµατα 4.757.772,01 5.340.501,30 4.510.095,96 5.083.715,52 Αποσβέσεις 9.338.576,61 10.897.689,17 8.745.237,31 9.528.128,72
Απαιτήσεις από πελάτες 89.460.885,44 134.039.826,36 88.918.746,29 133.415.669,12 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 9.829.168,87 10.201.811,53 17.615.000,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 57.387.833,91 103.496.485,90 58.913.377,20 105.017.560,72 Προβλέψεις -4.805.734,73 18.568.048,15 -4.502.103,69 18.792.037,39

Συναλλαγµατικές διαφορές -2.227,00 -8.054,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 409.296.049,98 503.566.864,08 418.987.823,72 522.107.396,50 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ επενδυτικής δραστηριότητας -3.757.024,61 -2.333.174,48 -4.186.076,69 -2.927.088,67

Μετοχικό Κεφάλαιο 26.888.153,80 26.888.153,80 26.888.153,80 26.888.153,80 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.879.698,44 14.792.698,70 13.684.167,25 14.507.141,62
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 65.824.396,40 105.258.366,87 73.142.012,43 122.545.202,76 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 92.712.550,20 132.146.520,67 100.030.166,23 149.433.356,56 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 238.063,09 330.963,66 δραστηριότητες :
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 92.950.613,29 132.477.484,33 100.030.166,23 149.433.356,56 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 582.729,29 456.255,41 573.619,56 364.660,02

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 197.544,73 147.856.187,79 39.239,68 147.637.964,97 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 35.397.669,89 -15.707.273,80 35.070.027,46 -17.681.601,92
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 32.624.200,24 30.134.369,84 32.528.794,15 30.036.953,13 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -39.051.935,36 29.933.883,95 -37.945.492,57 33.692.929,00
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 167.423.415,97 32.501.695,89 165.081.070,24 30.138.633,41 Μείον :
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 116.100.275,75 160.597.126,23 121.308.553,42 164.860.488,43 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -12.460.403,97 -14.101.322,15 -12.264.872,78 -13.817.509,30

Καταβληµένοι φόροι -3.650.348,23 -53.668,80 -3.344.923,15 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 316.345.436,69 371.089.379,75 318.957.657,49 372.674.039,94 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 409.296.049,98 503.566.864,08 418.987.823,72 522.107.396,50 λειτουργικές δραστηριότητες (α) -36.160.628,99 46.925.128,79 -36.010.971,88 49.486.670,82

Επενδυτικές δραστηριότητες :
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -5.607.603,22 -7.453.775,48 -5.529.163,27 -8.670.959,20
(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 132.477.484,33 141.875.200,31 149.433.356,56 165.838.571,03 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων

στοιχείων 16.456,00 33.404,74 13.000,00 5.517,74
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Επενδυτικές ροές -261.349,13 0,00 -261.349,13 0,00
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -39.399.626,86 -9.360.966,47 -49.403.190,33 -16.405.214,47 Τόκοι εισπραχθέντες 1.773.723,49 738.029,79 1.455.899,92 723.824,34

Μερίσµατα εισπραχθέντα 37.785,00 41.800,00 33.000,00 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -127.244,18 -36.749,51 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως επενδυτικές δραστηριότητες (β) -4.040.987,86 -6.640.540,95 -4.288.612,48 -7.941.617,12
(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 92.950.613,29 132.477.484,33 100.030.166,23 149.433.356,56 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 168.384.736,73 0,00 168.384.736,73
Εξοφλήσεις δανείων -11.013.808,16 -152.264.663,20 -11.013.808,16 -152.264.663,20
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -1.722.527,94 -1.550.824,89 -1.642.480,31 -1.201.286,51
Μερίσµατα πληρωθέντα -97.250,50 -45.064,36 0,00 -64,36

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -12.833.586,60 14.524.184,28 -12.656.288,47 14.918.722,66
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -53.035.203,45 54.808.772,12 -52.955.872,83 56.463.776,36
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 69.524.203,55 14.715.431,43 68.943.750,55 12.479.974,19
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 16.489.000,10 69.524.203,55 15.987.877,72 68.943.750,55

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Κύκλος εργασιών 142.378.644,68 229.514.395,40 137.707.709,90 224.553.113,97
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 932.893,81 64.136.430,33 -1.848.292,53 62.172.915,91
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -21.508.955,49 16.939.570,86 -22.342.464,02 18.608.026,91
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -31.631.629,32 -5.349.122,23 -42.042.366,11 -10.587.026,04
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -38.635.881,17 -7.689.129,87 -48.639.135,72 -14.766.494,77
  Κατανέµονται σε :

  Ιδιοκτήτες µητρικής -38.670.224,78 -7.857.395,85 -48.639.135,72 -14.766.494,77
  ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 34.343,61 168.265,98

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -763.745,69 -1.671.836,60 -764.054,61 -1.638.719,70
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -39.399.626,86 -9.360.966,47 -49.403.190,33 -16.405.214,47
  Κατανέµονται σε :
  Ιδιοκτήτες µητρικής -39.433.970,47 -9.529.232,45 -49.403.190,33 -16.405.214,47
  ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 34.343,61 168.265,98
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) -0,4458 -0,0906 -0,5608 -0,1702
Προτεινόµενο µέρισµα  ανά µετοχή - (σε €) 0,0000 0,0000
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -12.170.378,88 27.837.260,03 -13.597.226,71 28.136.155,63

∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ Ποσοστό Μέθοδος Φορολογικά

Επωνυµία Εταιρείας Έδρα  Συµµετοχής %  Ενσωµάτωσης  Ανέλεγκτες χρήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής Μητρική 2009-2010 α) Έσοδα 123.829,36 307.337,47
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Κηφισιά Αττικής 100,00 ΟΛΙΚΗ 2009-2010 β) Έξοδα 471.272,82 7.949.712,67
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 50,50 ΟΛΙΚΗ 2007-2013 γ) Απαιτήσεις 1.803.072,72 8.319.832,12
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ Μαρούσι Αττικής 51,00 ΟΛΙΚΗ 2007-2013 δ) Υποχρεώσεις 539.668,08 29.825.916,81
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ Μαρούσι Αττικής 33,00 ΟΛΙΚΗ 2010 & µελών της διοίκησης 5.522.333,08 4.840.924,00
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL AE Κηφισιά Αττικής 68,89 ΟΛΙΚΗ 2007-2010 & 2012 - 2013 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
MEDSANA BMC Βουκουρέστι Ρουµανίας 100,00 ΟΛΙΚΗ 1997-2013 & µέλη της διοίκησης 0,00 0,00
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) Βουκουρέστι Ρουµανίας 78,90 ΟΛΙΚΗ 1997-2013 ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 
ORTELIA HOLDING Λεµεσός Κύπρου 99,99 ΟΛΙΚΗ 1998-2013 & µέλη της διοίκησης 815.885,43 758.457,83
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INTEROPTICS ΑΕΕ Αθήνα 27,33 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2010 α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 207.776,96 0,00
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.010.000,00 950.000,00

γ) Λοιπές προβλέψεις 991,00 0,00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ∆. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ
Α∆Τ  ΑΚ 038305 Α∆Τ  Ξ 350622 Α∆Τ  Π 001034 Α∆Τ  ΑΖ 533419 Α∆Τ  ΑΒ 052569

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

14. Μέχρι την ηµεροµηνία εγκρίσεως των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2013 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οµολογίες του προγράµµατος 

εκδόσεως κοινού οµολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 18.427 χιλ. είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες. 
15. Σύµφωνα µε τον νόµο 4172/2013 άρθρο 100 προβλέπονται: α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους παρόχους, µε την µορφή «αυτόµατων επιστροφών-
clawback», του υπερβάλλοντος ποσού, σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριµένων πιστώσεων του προυπολογισµού του ΕΟΠΥΥ και β) καθιέρωση κλιµακούµενου

ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate). Για τα ανωτέρω έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας

καθώς και από τον ΕΟΠΥΥ. Η Εταιρεία έχει ασκήσει 2 αιτήσεις ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης

ασκήσει 2 προσφυγές και 2 αιτήσεις αναστολής κατά των ατοµικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η συνολική επιβάρυνση στην Εταιρεία και τον

Όµιλο από τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 35,6 εκ. (βλέπε σηµ. 19).
16. Άναφορικά µε την θυγατρική εταιρεία Ortelia Holdings, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, αναµένεται το πιστοποιητικό διαγραφής της, από τον Έφορο

Εταιρειών της Κύπρου. Ο ¨Όµιλος µετά την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού θα σταµατήσει να την περιλαµβάνει στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η επίδραση της µη

ενοποίησης της ανωτέρω θυγατρικής εκτιµάται ότι θα είναι ήσσονος σηµασίας  για τα µεγέθη του Οµίλου.  

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2014

3. Υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της µητρικής εταιρείας, οι οποίες αφορούν προσηµείωση υποθήκης ύψους 196,8 εκ. 11. Λεπτοµερή αναφορά για την δοµή του οµίλου γίνεται στις παραγράφους 2 "Περιγραφή Επιχείρησης", 3γ "Κύριες λογιστικές αρχές" καθώς και στις παραγράφους 16 

"Επενδύσεις Μητρικής Εταιρείας σε Θυγατρικές" και 17 "Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρείες που ενοποιούνται µε την µέθοδο της Kαθαρής Θέσεως", της Ετήσιας 

Οικονοµικής Εκθέσεως.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου. 12. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2012, πλην της περιπτώσεως που αναφέρεται στην σηµείωση 27 των οικονοµικών καταστάσεων 

και αφορά στην αναδροµική εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19. Για τον λόγο αυτό έχουν αναµορφωθεί τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 1/1-31/12/2012. Οι 

αναµορφώσεις περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω σηµείωση. Οι επιπτώσεις στα συγκριτικά στοιχεία του 2012 περιλαµβάνουν: i. αύξηση ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 

µητρικής κατά € 1.769 χιλ. και € 1.787 χιλ. για όµιλο και εταιρεία 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 αντίστοιχα. 
5. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον όµιλο και στην εταιρεία στη χρήση του 2013 ήταν 2.829 (2.777 τη χρήση του 2012) και 2.667 (2.617 
τη χρήση του 2012) αντίστοιχα. 

13. 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.».

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

7. Στις 31/12/2013 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές της εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

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

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

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 προηγούµενης χρήσης 2012. 
2. Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι µε γνώµη χωρίς επιφύλαξη - θέµα έµφασης. Συνοπτικά το εν λόγω θέµα 
έµφασης αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, η επίπτωση των αυτόµατων επιστροφών-clawback και η καθιέρωση κλιµακούµενου 
ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate), είχε ως συνέπεια τη µη τήρηση εντός προκαθορισµένων ορίων 

ορισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων, συνολικού ποσού € 155.143 χιλ. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και το σύνολο 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας, να υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό 

των € 131.918 χιλ. και € 134.048 χιλ. αντίστοιχα.

10. Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους του οµίλου για την χρήση 1/1-31/12/2013 € -764 χιλ. περιλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα ύψους € 

2 χιλ.,  αναβαλλόµενο φόρο έσοδο ύψους € 33 χιλ. και αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -799 χιλ. Το αντίστοιχο ποσό € -1.672 χιλ. για την χρήση 1/1-31/12/2012 

περιλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές έξοδα ύψους € -14 χιλ., αναβαλλόµενο φόρο έσοδο ύψους € 415 χιλ. και αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -2.073 χιλ.. Το 

ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους της εταιρείας την χρήση 1/1-31/12/2013 € -764 χιλ., περιλαµβάνει αναβαλλόµενο φόρο έσοδο ύψους € 31 χιλ. και 

αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -795 χιλ.. Το αντίστοιχο ποσό € -1.638 χιλ. για την χρήση 1/1-31/12/2012 περιλαµβάνει αναβαλλόµενο φόρο έσοδο € 410 χιλ. µαζί µε 

αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές  € -2.048 χιλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

∆ιστόµου 5-7, 15125 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 της Εταιρείας, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εκδότης) και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. 


