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

31/12/2012 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.997.814,85 20.732.622,56
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.339,20 4.339,20
Απαιτήσεις από πελάτες 2.821,62 0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.297,32 123.673,95---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.084.272,99 20.860.635,71================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 8.335.400,00 8.335.400,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -968.352,92 6.833.274,23---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών
μητρικής (α) 7.367.047,08 15.168.674,23
Δικαίωματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.367.047,08 15.168.674,23---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 53.377,02 2.000.338,56
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.663.848,89 3.691.622,92---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.717.225,91 5.691.961,48---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 11.084.272,99 20.860.635,71================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2012 31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 15.168.674,23 15.179.126,49
(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -7.801.627,15 -10.452,26
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 7.367.047,08 15.168.674,23================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ετήσια μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Κύκλος εργασιών 10.448,46 0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 3.562,48 0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -8.782,45 -5.541,33
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -9.743.677,76 -5.541,33
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -7.801.627,15 -10.452,26
Ιδιοκτήτες μητρικής -7.801.627,15 -10.452,26
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α)+(Β) -7.801.627,15 -10.452,26
Ιδιοκτήτες μητρικής -7.801.627,15 -10.452,26
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
ανά μετοχή-βασικά (σε €) -27,4705 -0,0368
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,0000 0,0000
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -8.782,45 -5.541,33

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ. 002362701000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36837/01ΑΤ/Β/96/313

Διστόμου 5-7, 151 25 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μαρούσι 25/3/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΚΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. Ξ 350622 Α.Δ.Τ. Ρ 519481 Α.Δ.Τ. Χ 571745
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ονοματεπώνυμο Θέση
Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΜΕΛΟΣ

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

Έμμεση μέθοδος: 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -9.743.677,76 -5.541,33
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
Απομειώσεις ενσώματων
και άυλων πάγιων περιουσικών στοιχείων 9.734.807,71 0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 87,60 0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.821,62 0,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -28.492,73 3.081,33
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -87,60
Καταβλημένοι φόροι -4.192,23 -4.910,93
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -44.376,63 -7.370,93
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -44.376,63 -7.370,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 56.064,29 63.435,22---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 11.687,66 56.064,29================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
3. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 έως και 2012. Ειδικά

για τη χρήση 1/1-31/12/2012 διεξάγεται έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου
Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.
1159/2011. Η ελεγχόμενη χρήση θεωρείται περαιωμένη μετά την πάροδο 18
μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού και εφόσον
πληρούνται οι προυποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1α της ΠΟΛ 1159/22.7.2011.

4. 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 31/12/2012 με
ποσοστό 100,00% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

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

6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες
εταιρείες όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της
διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 2 χιλ. € και 8 χιλ. € αντίστοιχα. Τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες
εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε 3 χιλ. € και 3.616 χιλ.
€ αντίστοιχα. Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης για την
τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε 0 χιλ. € ενώ οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή
προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ανέρχονται σε 0 χιλ. €.

7. Δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις αναφορικά με α) επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις.

8. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά
την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.


