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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 349.233 354.534 118.531 121.457 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.610 4.610 4.919 4.919 Κύκλος εργασιών 90.544 128.499 46.901 62.004
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.073 29.360 1.963 2.181 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 23.340 36.556 13.567 15.456
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.485 17.741 112.229 114.048 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.287 17.218 1.767 4.739
Αποθέµατα 3.411 3.140 2.306 2.145 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (5.528) 4.749 (4.524) (61)
Απαιτήσεις από πελάτες 158.363 172.266 92.521 107.061 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (9.508) 873 (7.183) (2.238)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.412 33.506 39.055 34.660      - Ιδιοκτήτες µητρικής (10.731) (518) (7.327) (3.169)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.223 1.391 144 931
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 602.587 615.156 371.523 386.471

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (4.977) 0 (1.126) 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (14.485) 873 (8.309) (2.238)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      - Ιδιοκτήτες µητρικής (14.568) (280) (8.453) (3.050)
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 17.456 17.456 17.456      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 82 1.380 144 926
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (78.268) (63.938) (77.449) (66.368)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (60.811) (46.482) (59.993) (48.912) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,5085) (0,0245) (0,3472) (0,1502)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 61.585 61.365 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 774 14.884 (59.993) (48.912)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 45.750 38.538 12.367 12.900
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

14.274 25.800 6.325 8.965

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 46.002 37.962 14.689 11.470
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 319.326 334.218 267.448 273.142
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 190.735 189.555 137.013 137.870
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 601.813 600.272 431.516 435.383 Κύκλος εργασιών 48.419 87.408 24.880 40.721
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 602.587 615.156 371.523 386.471 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 7.974 19.275 5.385 6.818

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (33) 8.165 (483) (40)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (7.926) (985) (4.670) (3.022)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (9.196) (1.566) (6.046) (3.437)
     - Ιδιοκτήτες µητρικής (9.196) (1.566) (6.046) (3.437)

1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 0 0 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 14.884 72.304 (48.912) 11.679
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (14.485) 1.101 (11.380) (1.314) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (2.183) 0 (1.126) 0
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (57) (65) 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (11.380) (1.566) (7.172) (3.437)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές και ενσωµάτωση νέων (77) 738 0 0      - Ιδιοκτήτες µητρικής (11.380) (1.566) (7.172) (3.437)
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0      - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 0 0 0 0
Μεταβολή αποθεµατικού συγχώνευσης 0 0 0 0
Πώληση θυγατρικής εταιρεία 0 0 0 0 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,4304) (0,0733) (0,2830) (0,1608)
(Αυξήσεις) / Μειώσεις ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Επίδραση από την ακύρωση της συγχώνευσης 0 0 0 0

Τακτοποίηση αποθεµατικών 508 (4) 299 0
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

4.758 12.771 2.093 2.222

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2013 και 30/6/2012 αντίστοιχα) 774 74.073 (59.993) 10.365

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 
    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, β) το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και γ) υφίστανται σηµαντικού 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012
    ύψους ληξιπρόθεσµες οφειλές. Λειτουργικές δραστηριότητες:
2. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν,τα ποσοστά συµµετοχής (άµεσα και έµµεσα) µε τα οποία Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (5.528) 4.749 (7.926) (985)
    ενοποιούνται, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για την καθεµία αναλύονται στη Σηµείωση 3 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία Αποσβέσεις 9.108 8.731 4.799 4.614
    AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, µε έδρα την Ελλάδα, η οποία συµµετείχε την 30/6/2013 µε ποσοστό 54,8 %. Προβλέψεις 4.096 6.749 2.904 5.111
4. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 73 190 16 0
    στη Σηµείωση 22.4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 0 0 0 0
5. Υφίστανται επίδικες διαφορές µε συνολικό αρχικό αγωγικό αίτηµα € 36.136 χιλ. στον Όµιλο και € 24.884 χιλ. στην Εταιρεία, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 0 0 0 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 Αποµείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 0
    της Εταιρείας και του Οµίλου υφίστανται κατά την 30/6/2013 διαταγές πληρωµής, εξώδικα και αγωγές προµηθευτών ποσού € 9.808 και € 6.971 αντίστοιχα. Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 0 420 0 420
6. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 5.923 χιλ. και € 3.964 χιλ. αντίστοιχα και Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (139) (14) 0 0
    λοιπές προβλέψεις ποσού € 304 χιλ. και € 182 χιλ. αντίστοιχα. Αποµείωση υπεραξίας 0 0 0 0
7. Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία. Έσοδα συµµετοχών (0) 0 (25) (99)
8. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους αναλύονται ως εξής: (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 397 0 0 0

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (121) (149) (7) (8)
1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.402 11.814 7.890 8.829

Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες (2.030) 0 (2.030) 0 18.288 32.489 7.651 17.883
Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (2.946) 0 (153) 0 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (4.977) 0 (2.183) 0 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (271) (22) (161) (200)
9. ∆εν υπήρχαν θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 809 (45.890) 7.605 (35.284)
     της κλειόµενης περιόδου ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί την 31/12/2012. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.625) 17.846 (9.173) 20.552
10. Η εταιρεία µε την επωνυµία DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Sh.p.k. την 30/6/2012 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. (Μείον):
      Κατά το  τελευταίο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσεως ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό συµµετοχής του και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (3.603) (3.413) (1.713) (1.147)
      καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Επίσης, στις εταιρείες ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και Καταβληµένοι φόροι 0 (0) 0 0
      DORMED HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, µε τη Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.598 1.010 4.210 1.804
      µέθοδο της καθαρής θέσης σε αντίθεση µε την κλειόµενη περίοδο στην οποία δεν συµπεριλήφθηκε καθώς την 30/9/2012 και 30/4/2013 αντίστοιχα, ο Όµιλος πώλησε το ποσοστό 
      συµµετοχής του (βλ σχετικά Σηµείωση 3 των οικονοµικών καταστάσεων). Επενδυτικές δραστηριότητες:
11. 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 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2) 0 (2) (200)
     των οποίων την 30/6/2013 ανερχόταν σε € 234.620 χιλ. και € 188.890 χιλ. αντίστοιχα. Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0
12. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόµενης περιόδου ανέρχεται σε 2.620 και 1.317 άτοµα αντίστοιχα. Ο αριθµός Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (965) (978) (0) 0
     απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο  και στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ανερχόταν σε 2.661 και 1.341 άτοµα αντίστοιχα. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 8 22 1 0
13. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη περίοδο ανήλθαν σε € 3.601 χιλ. για τον Όµιλο και σε € 1.672 χιλ. για την Εταιρεία. Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 674 0 0 0
14. Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως ο Όµιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων που προβλέπονταν από τις τραπεζικές συµβάσεις. Κατά συνέπεια, Έσοδα χρεογράφων 0 0 0 0
     εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων", ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 126.665 (2012: € 149.897) και Τόκοι εισπραχθέντες 33 32 0 2
     € 116.643 (2012: € 128.154) αντίστοιχα, από τη γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 280 0 (0)
     επόµενη χρήση" των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δεδοµένου ότι κατά την 30/6/2013 δεν πληρούνταν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) και λοιπών Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 25 129
     όρων που ρυθµίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (251) (644) 25 (70)
     δανειακές υποχρεώσεις αυτές άµεσα εξοφλητέες. Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των 
     κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 306.874 (2012: € 314.860) και € 270.578 (2012: € 267.146) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, λαµβάνοντας Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
     υπόψη τις ανακατατάξεις των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω της µη τήρησης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
     εντός καθορισµένων ορίων και λοιπών όρων. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων σηµαντικού τµήµατος των Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (4.028) (1.583) (2.073) (2.122)
     υφιστάµενων τραπεζικών και εµπορικών υποχρεώσεων και µε σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωµής αυτών και τη µέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης του. Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (2.971) (402) (1.724) 0
15. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 (1)
     της Εταιρείας στη λήξη της κλειόµενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0 0 0 0
     έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ): Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.999) (1.985) (3.797) (2.123)

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 347 (1.619) 438 (389)

α) Έσοδα 118 777 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 6.716 6.442 2.832 1.448
β) Έξοδα 355 5.191 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα συγχωνευόµενων εταιρειών 0 0 0 0
γ) Απαιτήσεις 3.309 18.834 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7.063 4.823 3.270 1.059
δ) Υποχρεώσεις 3.209 42.214
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.040 1.040
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 54 54
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 6 6
16. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
17. Τα κονδύλια της κατάσταση οικονοµικής θέσης και της κατάστασης συνολικών εσόδων της συγκριτικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναµορφωθεί, λόγω της 
      εφαρµογής του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η εφαρµογή της ως άνω τροποποίησης είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση του 
      κονδυλίου "Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους" κατά € 596 και € 631 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ οι αναλογούντες φόροι που 
      αναγνωρίστηκαν ήταν € 119 και € 126 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά  € 477 και € 505 για τον Όµιλο και την 
      Εταιρεία αντίστοιχα.
18. Η Εταιρεία κατά την 30/6/2013 κατείχε 453.080 ίδιες µετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 4.790 χιλ.. Ο Όµιλος κατά την 30/6/2013 κατείχε 716.647 ίδιες 
    µετοχές (µετοχές της µητρικής εταιρείας), οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.379 χιλ..

    

                                       Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
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Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού 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.
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