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Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1 Τ.Κ. 145 62 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 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 HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδυκτίου της µητρικής εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία—Νοµαρχία: ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.iatriko.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 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: Γνώµη µε επιφύλαξη

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 78.186,99 78.186,99
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.611,53 11.118,26--------------------------------- ---------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.798,52 89.305,25

=========== ===========Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 132.075,00 132.075,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων —680.859,84 —674.594,86--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) —548.784,84 —542.519,86
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) —548.784,84 —542.519,86
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 935,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 638.583,36 630.890,11--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 638.583,36 631.825,11

=========== ===========
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 89.798,52 89.305,25

=========== ===========
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) —542.519,86 —326.674,44
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) —6.264,98 —215.845,42--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) —548.784,84 —542.519,86

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

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Κύκλος εργασιών 0,00 0,00
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 0,00 0,00
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των —6.251,18 —215.838,70
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων —6.264,98 —215.845,42
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) —6.264,98 —215.845,42
Ιδιοκτήτες µητρικής —6.264,98 —215.845,42
∆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) —6.264,98 —215.845,42
Ιδιοκτήτες µητρικής —6.264,98 —215.845,42
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00--------------------------------- ---------------------------------
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή—βασικά σε (€) —1,3922 —47,9656
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή-(σε €) 0,0000 0,0000
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων —6.251,18 —215.838,70

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

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ονοµατεπώνυµο Θέση
∆ηµήτριος Ψωµάς Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Πέτρος Παπίδας Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Παπίδας 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/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) —6.264,98 —215.845,42
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Προβλέψεις 0,00 207.776,96
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας —7,40 —8,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21,20 15,00
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων —452,46 8,41
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 6.758,25 7.849,69
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα —21,20 —15,00--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 33,41 —218,64
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Τόκοι εισπραχθέντες 7,40 8,28--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 7,40 8,28
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 40,81 —210,36
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 7.389,77 7.600,13--------------------------------- ---------------------------------
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 7.430,58 7.389,77--------------------------------- ---------------------------------

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΩΜΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 783441

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΙ∆ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 202017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ
Α.∆.Τ. Μ 013379 Αρ. Αδείας 17414 Α΄ ΤΑΞΗΣ

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 0.
3. Η εταιρεία δυνάµει της υπ΄ αριθµ. 246/06 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, υποχρεούται να καταβάλλει σε τρίτο ποσό 207.776,96 €, πλέον τόκων και εξόδων.
4. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2010.
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 68,89% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.
6. 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 0 χιλ.€ και 4 χιλ. €  αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε

συνδεδεµένες εταιρείες, στη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, ανέρχονται σε 0 χιλ.€ και 397 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης για την κλειόµενη χρήση ανέρχονται σε  € 0 χιλ. και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης  ανέρχονται σε € 0 χιλ.

7. Η επιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
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 207.776,96
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00
γ) Λοιπές προβλέψεις 0,00

10. Τα κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάσει το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί συνόλου των µετοχών.

Κηφισιά, 22 Μαρτίου 2011


