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Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:  28 Μαϊου 2013 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος)

Νόμιμος Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Ανδρούτσος, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Μέλος)

Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοι Λογιστές - CROWE HORWATH (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόμιμου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη - με έμφαση θέματος και με άλλο θέμα ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)

ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 351.993 354.534 120.760 121.457 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Επενδύσεις σε ακίνητα 4.610 4.610 4.919 4.919 Κύκλος εργασιών 43.643 66.495 23.539 46.687

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.212 29.360 2.074 2.181 Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 9.773 21.100 2.589 12.456

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.402 17.741 113.036 114.048 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.519 12.478 449 8.205

Αποθέματα 3.534 3.140 2.269 2.145 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.004) 4.810 (3.256) 2.037

Απαιτήσεις από πελάτες 161.736 172.266 96.386 107.061 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (2.325) 3.112 (3.150) 1.870

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 39.122 33.506 38.211 34.660      - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.404) 2.652 (3.150) 1.870

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0      - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.078 460 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 607.608 615.156 377.654 386.471

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (3.851) 0 (1.058) 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (6.176) 3.112 (4.208) 1.870

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      - Ιδιοκτήτες μητρικής (6.115) 2.652 (4.208) 1.870

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456      - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (62) 460 0 0

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (69.877) (63.938) (70.277) (66.368)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (52.420) (46.482) (52.821) (48.912) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1613) 0,1256 (0,1474) 0,0875

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 61.226 61.365 0 0 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - αμβλυμμένα (σε €) - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 8.806 14.884 (52.821) (48.912)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.436 38.538 12.150 12.900
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων
7.949 16.835 2.666 10.550

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 41.282 37.962 10.788 11.470

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 322.526 334.218 263.409 273.142

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 198.559 189.555 144.128 137.870

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 598.802 600.272 430.475 435.383 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 607.608 615.156 377.654 386.471 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.004) 4.810 (3.256) 2.037

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.493 4.419 2.220 2.348

Προβλέψεις 1.469 2.075 877 1.069

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 15 188 18 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 14.884 72.304 (48.912) 11.679 Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων 0 1.658 0 1.658

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (6.176) 3.112 (4.208) 1.870 Ζημιές (κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες (57) (6) 0 0

Διανεμηθέντα μερίσματα (26) (30) 299 0 (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 11 0 11 0

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές και ενσωμάτωση νέων (212) 12 0 0 Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (64) (63) (4) (4)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (27) 0 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.554 5.769 3.677 4.509

Τακτοποίηση αποθεματικών 364 (1) 0 0 9.418 18.851 3.543 11.618

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/3/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 8.806 75.397 (52.821) 13.549 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (393) (883) (124) (369)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.863 (30.329) 5.819 (23.942)

1. Το θέμα έμφασης του ελεγκτή αναφέρεται στην Σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι α) από τη λήξη της (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.596 12.587 1.820 13.342

   προηγούμενης χρήσης (31.12.2012) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20, (Μείον):

  β) το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και γ) υφίστανται σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (11.422) (1.429) (10.538) (515)

2. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν,τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) με τα οποία Καταβλημένοι φόροι 0 0 0 0

    ενοποιούνται, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία αναλύονται στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.062 (1.203) 520 134

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία 

    AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε την 31/3/2013 με ποσοστό 54,8 %. Επενδυτικές δραστηριότητες:

4. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (12) (0) (12) (0)

    στη Σημείωση 21.4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (434) (672) 0 0

5. Υφίστανται επίδικες διαφορές με συνολικό αρχικό αγωγικό αίτημα € 36.388 χιλ. στον Όμιλο και € 25.136 χιλ. στην Εταιρεία, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται με ειδικές Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 8 28 1 0

    ασφαλιστικές συμβάσεις και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας. Επίσης, κατά Τόκοι εισπραχθέντες 7 8 0 0

    της Εταιρείας και του Ομίλου υφίστανται κατά την 31/3/2013 διαταγές πληρωμής και εξώδικα προμηθευτών ποσού € 9.227 και € 9.227 αντίστοιχα. Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 122

6. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, ποσού € 350 χιλ. και € 350 χιλ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (431) (637) (11) 123

    αντίστοιχα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 3.655 χιλ. 

    και € 1.852 χιλ. αντίστοιχα και λοιπές προβλέψεις ποσού € 304 χιλ. και € 182 χιλ. αντίστοιχα. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

8. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλοφορία. Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

9. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (1.251) 1.076 (481) (231)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (2.991) (471) (356) (27)

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 (1)

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες (1.222) 0 (1.222) 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.241) 605 (837) (259)

Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (2.629) 0 165 0 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (611) (1.235) (328) (3)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (3.851) 0 (1.058) 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.716 6.442 2.832 1.448

10. Δεν υπήρχαν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.105 5.207 2.504 1.445

     της κλειόμενης περιόδου ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί την 31/12/2012. 16. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και

11. Η εταιρεία με την επωνυμία DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh.p.k. την 31/3/2012 ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. Κατά το      της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24,

     τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσεως ο Όμιλος πώλησε το ποσοστό συμμετοχής του και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της      έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ):

     τρέχουσας περιόδου. Επίσης, στην εταιρεία ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η οποία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

     ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε αντίθεση με την κλειόμενη περίοδο στην οποία δεν α) Έσοδα 67 346

     συμπεριλήφθηκε καθώς την  30/9/2012 ο Όμιλος πώλησε το ποσοστό συμμετοχής του.(βλ σχετικά Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων). β) Έξοδα 30 2.961

12. Επί των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις συνολικού ποσού € 316.139 χιλ. και € 242.700 χιλ. αντίστοιχα για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο γ) Απαιτήσεις 2.723 17.581

     των οποίων την 31/3/2013 ανερχόταν σε € 234.620 χιλ. και € 188.890 χιλ. αντίστοιχα. δ) Υποχρεώσεις 3.681 38.984

13. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόμενης χρήσεως ανέρχεται σε 2.593 και 1.308 άτομα αντίστοιχα. Ο αριθμός ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 434 434

     απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο  και στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούμενης περιόδου ανερχόταν σε 2.661 και 1.341 άτομα αντίστοιχα. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 54 54

14. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε € 1.827 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 1.434 χιλ. για την Εταιρεία. ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 6 6

15. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως ο Όμιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων που προβλέπονταν από τις τραπεζικές συμβάσεις. Κατά συνέπεια, 17. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

     εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων", ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 147.717 (2012: € 149.897) και 18. Τα κονδύλια της κατάσταση οικονομικής θέσης και της κατάστασης συνολικών εσόδων της συγκριτικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναμορφωθεί, 

     € 127.774 (2012: € 128.154) αντίστοιχα, από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμα δάνεια" στη γραμμή "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την       λόγω της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του 

     επόμενη χρήση" των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δεδομένου ότι κατά την 31/3/2013 δεν πληρούνταν το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων (covenants) και λοιπών       κονδυλίου "Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους" κατά € 596 και € 631 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ οι αναλογούντες φόροι που 

     όρων που ρυθμίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις       αναγνωρίστηκαν ήταν € 119 και € 78 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά  € 477 και € 505 για τον Όμιλο και την 

     δανειακές υποχρεώσεις αυτές άμεσα εξοφλητέες. Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των       Εταιρεία αντίστοιχα.

     κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 316.692 (2011: € 314.860) και € 270.671 (2011: € 267.146) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, λαμβάνοντας

     υπόψη τις ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λόγω της μη τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών 

     εντός καθορισμένων ορίων και λοιπών όρων. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού τμήματος των 

     υφιστάμενων τραπεζικών και εμπορικών υποχρεώσεων και με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών και τη μέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης του.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 163834 Α.Δ.Τ. AA 058349 Α.Δ.Τ. Τ 220665/99

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 47330

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

E U R O M E D I C A   A Ν Ω Ν Υ Μ Η   E Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α   Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 8429/06/Β/86/50

ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 

επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Αθήνα, 28 Μαϊου 2013

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 452647

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.euromedica.gr/

