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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
(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 νόµιµου ελεγκτή.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ονοµατεπώνυµο Θέση
Γεώργιος Αποστολόπουλος Πρόεδρος
Χρήστος Αποστολόπουλος Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Αποστολόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γρηγόριος Σκαλκέας Μέλος
Σωτήριος Ράπτης Μέλος
Γεώργιος Καβούλης Μέλος
∆ηµήτριος Μπάµπαλης Μέλος

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

Έµµεση µέθοδος 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.450.919,80 4.924.308,74
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 438.618,79 266.472,48
Προβλέψεις 10.760,09 —23.457,11
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας —95.203,46 —120.714,23
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 474.481,41 241.784,55
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 228.790,18 116.080,08
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων —6.831.938,18 —1.742.701,05
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) —4.511.459,26 13.073.027,11
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα —474.481,41 —241.784,55
Καταβληµένοι φόροι —1.777.173,20 —2.689.301,50--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) —10.086.685,24 13.803.714,52
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώµατων & άϋλων πάγιων στοιχείων —39.466,93 —75.564,30
Τόκοι εισπραχθέντες 19.083,46 27.076,73
Μερίσµατα εισπραχθέντα 76.120,00 93.637,50--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 55.736,53 45.149,93
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 452,98
Εξοφλήσεις δανείων —452,99 —3.000.000,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 —4.300.000,00--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) —452,99 —7.299.547,02
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) —10.031.401,70 6.549.317,43
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 10.473.222,77 3.923.905,34--------------------------------- ---------------------------------
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 441.821,07 10.473.222,77

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία: ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.iatriko.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το διοικητικό συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 22 Μαρτίου 2011
Νόµιµος ελεγκτής: ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361
Ελεγκτική εταιρεία: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.215.191,86 3.611.341,52
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.602,78 4.604,98
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 100.840,79 98.695,30
Αποθέµατα 21.092,56 249.882,74
Απαιτήσεις από πελάτες 39.531.869,93 31.057.407,34
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.312.393,93 14.986.320,04--------------------------------- ---------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.182.991,85 50.008.251,92

=========== ===========
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.860.000,00 1.860.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 9.926.774,70 8.517.011,85--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 11.786.774,70 10.377.011,85
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 11.786.774,70 10.377.011,85--------------------------------- ---------------------------------
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 68.207,53 217.174,73
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.250.010,00 2.250.462,99
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 32.077.999,62 37.163.602,35--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 34.396.217,15 39.631.240,07--------------------------------- ---------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 46.182.991,85 50.008.251,92

=========== ===========
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε €

31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 10.377.011,85 11.512.290,15
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 1.409.762,85 3.164.721,70
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 —4.300.000,00--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 11.786.774,70 10.377.011,85

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

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Κύκλος εργασιών 22.757.466,91 42.434.842,44
Μικτά κέρδη 4.355.127,59 7.077.658,01
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.830.197,75 5.045.379,06
Κέρδη προ φόρων 2.450.919,80 4.924.308,74
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 1.409.762,85 3.164.721,70
Ιδιοκτήτες µητρικής 1.409.762,85 3.164.721,70
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 1.409.762,85 3.164.721,70
Ιδιοκτήτες µητρικής 1.409.762,85 3.164.721,70
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00--------------------------------- ---------------------------------
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,2350 0,5275
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή-(σε €) 0,0000 0,0000
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.268.816,54 5.311.851,54

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

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 2010 και της προηγούµενης χρήσης 2009 ήταν 26 και 26 άτοµα αντίστοιχα.
3. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008.
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 31/12/2010 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 21.428 χιλ.€ και  1.197 χιλ. €  αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας

µε συνδεδεµένες εταιρείες, στη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, ανέρχονται σε 39.111 χιλ.€ και 67 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης για την κλειόµενη χρήση ανέρχονται σε  € 455 χιλ. και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις  από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και
µέλη ανέρχονται σε 0 χιλ. € και 6 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

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. Σ 100951

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ

Α.∆.Τ. Μ 013379 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 17414

Κηφισιά 22/03/2011

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. Ξ 350622

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Α.∆.Τ. Ρ 686980


