
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Βλάχος Αχιλλέας - Πρόεδρος
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.euromedica.gr Βλάσης Γεώργιος - Α ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 29 Μαϊου 2014 Γκανάκης ∆ηµήτριος - Β ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Νόµιµος Ελεγκτής: Ζερβίνη Ελένη, Α.Μ.ΣΟΕΛ 29261 Ζερβός Θεοτόκης - Μέλος
Ελεγκτική Εταιρεία:              Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) Βούλγαρης Νικόλαος - Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου νόµιµου ελεγκτή: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 764 554 Κύκλος εργασιών 1.653 2.258
Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 848 1.487
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 6 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (48) 675
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 64 73 E.B.I.T.D.A. 65 842
Αποθέµατα 15 25 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (109) 671
Απαιτήσεις από πελάτες 162 1.465 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (117) 513
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.303 435
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (2) (5)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.313 2.557 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (118) 508

Κέρδη / (ζήµιες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,5166) 2,2696
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 662 662 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 117 846
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 998 1.316
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.660 1.978 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) - -
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 0
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 93 109
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 560 470

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 17382/92/Β/88/15, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 33500333000

Ε∆ΡΑ : 8η πάροδος Ιωάννη Θεοτόκη, Κέρκυρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013  ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε εποµένως στον  αναγνώστη, 
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του 
νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝΛοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 560 470
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 653 579
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 2.313 2.557 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (109) 671
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 165 170

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Προβλέψεις 77 23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα) 1.978 1.464 Ποσά επιστροφών rebate & clawback 709 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως µετά από φόρους (118) 508 Ζηµιές / (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 52 4
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (200) 0 Ζηµιές / (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 0 0
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Αποµείωση αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 0 0
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Έσοδα συµµετοχών 0 0
Λοιπές µεταβολές 0 0 (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 9 0
Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 0 6 Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 1.660 1.978 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (0) 0

903 869

1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 10 (4)
2. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να   Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 341 (844)
    επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και δεν έχουν σχηµατιστεί σχετικές προβλέψεις. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 186 46
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόµενης χρήσεως ανέρχεται σε 17 άτοµα, ενώ (Μείον):
    στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ήταν 16 άτοµα. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (0) (0)
4. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 δεν κατείχε ίδιες µετοχές Καταβεβληµένοι φόροι (167) (125)
5. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 δεν είχε ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.272 (59)
6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
    και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε Επενδυτικές δραστηριότητες:
    συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ): Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 (65)
α) Έσοδα 25 Αγορά ενσώµατων και αύλων πάγιων στοιχείων (434) (56)
β) Έξοδα 39 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 8 45
γ) Απαιτήσεις 45 Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 0 0
δ) Υποχρεώσεις 0 Τόκοι εισπραχθέντες 1 0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 310 Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 7 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (426) (76)
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε € 434 έναντι της προηγούµενης που 
    ανέρχονταν σε € 56. Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
8. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

8. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
    ολικής ενσωµάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Εξοφλήσεις δανείων 0 0
    µε έδρα την Ελλάδα, η οποία συµµετείχε στις 31/12/2013 µε ποσοστό 37,4 %. Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0
9. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων ποσού € 12, ενώ δεν Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 0
     έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις . Μερίσµατα πληρωθέντα (158) 0
10. Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία. Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0 0
11. To E.B.I.T.D.A. ορίζεται ως Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (158) 0
     (περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και τα κέρδη/ζηµιές παγίων στοιχείων). Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 688 (135)
12. Κονδύλια της συγκριτικής χρήσεως έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 138 273
13. Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, η Εταιρεία διενήργησε προβλέψεις που ανήλθαν σε € 709 χιλ.. Στον κάτωθι πίνακα εµφανίζονται Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 827 138

     τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της 31/12/2013 όπως αυτά θα διαµορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για clawback και rebate.
∆ηµοσιευµένα 

κονδύλια

Αναµορφωµένα 
κονδύλια

Κέρκυρα, 29 Μαϊου 2014

Πωλήσεις 1.653 2.362
Μικτό κέρδος 848 1.557 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο Α' ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λειτουργικά αποτελέσµατα (100) 609
Αποτελέσµατα προ φόρων (109) 600
Αποτελέσµατα µετά φόρων (117) 408 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.660 2.184 Α.∆.Τ. ΑΕ-774676 Α.∆.Τ. ΑΒ 819207
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

117 826 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0038852

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ Μ 226233


