
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 382.333 395.494 134.385 140.231
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.008 2.377 5.620 5.620
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 53.804 54.224 24.880 25.185
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.803 14.968 130.180 129.481
Αποθέµατα 4.442 4.241 3.118 2.641
Απαιτήσεις από πελάτες 166.041 119.896 106.816 77.904
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 55.293 42.307 38.256 31.510
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 681.724 633.508 443.254 412.571
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 17.456 67.643 17.456 67.643
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (14.711) (56.717) (16.021) (55.655)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 2.745 10.927 1.435 11.989
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 65.579 62.024 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 68.324 72.951 1.435 11.989
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 47.448 54.941 8.183 10.079
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 59.643 63.221 30.636 35.722
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 326.528 308.338 279.110 268.935
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 179.780 134.056 123.890 85.847
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 613.400 560.557 441.819 400.583
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 681.724 633.508 443.254 412.571

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
30.9.2012 31.12.2011 30.9.2012 31.12.2011

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 ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.euromedica.gr
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Νοεµβρίου 2012
Νόµιµος Ελεγκτής: Μπαζίνα Ευαγγελία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 34861
Ελεγκτική Εταιρεία: Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόµιµου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη - µε έµφαση θεµάτων

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος του ∆.Σ. & Α΄' ∆/νων Σύµβουλος)
ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.)
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (Β' ∆/νων Σύµβουλος)
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος)
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μέλος)
ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος)
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)
ΚΟΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & Α ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.∆.Τ. Χ 220651

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.∆.Τ. AA 058349

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Α.∆.Τ. Τ 220665/99  ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 47330

Β ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Α.∆.Τ. ΑΕ 452647

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 70 (87.372) (9.123) (56.276)
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 13.138 13.650 6.928 6.949
Προβλέψεις 7.480 13.827 5.270 11.785
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 226 65 0 0
Αποµείωση αξίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 8.698
Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 0 5.484 0 5.484
Ζηµιές (κέρδη) από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (410) 4.641 0 160
Αποµείωση υπεραξίας 0 45.684 0 13.200
Έσοδα συµµετοχών 0 (303) (99) (1.150)
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων 3 632 0 1.114
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (214) (206) (12) (12)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.895 17.660 13.626 13.180

38.186 13.763 16.591 3.132
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (200) 44 (478) (281)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (66.800) (12.307) (41.358) (721)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 37.857 18.607 33.361 11.142
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (5.308) (12.658) (1.960) (8.136)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.735 7.450 6.157 5.137
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (12) (299) (398) (343)
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (1.151) (5.630) 0 (2.148)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 25 254 0 47
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 0 2.129 0 1.964
Τόκοι εισπραχθέντες 35 47 2 5
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 280 1.162 0 (967)
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 163 405
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (824) (2.337) (233) (1.037)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (1.186) (6.010) (4.001) (5.090)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (3.852) (2.325) (2.634) (594)
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 (7) (36)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.038) (8.335) (6.642) (5.720)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (2.127) (3.222) (718) (1.619)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 6.442 14.685 1.448 5.538
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 4.315 11.462 730 3.918

1. Το θέµα έµφασης του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων.
2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 4/1/2012, λαµβάνοντας υπόψη την ραγδαία µεταβολή του οικονοµικού περιβάλλοντος καθώς και τις πολύ σηµαντικές εν εξελίξει ανακατατάξεις στο χώρο της υγείας, αποφάσισε την ακύρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η συγχώνευση των δύο υφιστάµενων θυγατρικών εταιρειών, στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου 
λογίσθηκε µε την µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων (pooling of interest) και κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα της  συγκριτικής περιόδου της Εταιρείας περιελάµβαναν και τις δραστηριότητες των δύο θυγατρικών από την 1/1/2011 και ως εκ τούτου αναµορφώθηκαν για σκοπούς συγκρισιµότητας (βλ. 
Σηµείωση 4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

3. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν,τα ποσοστά συµµετοχής (άµεσα και έµµεσα) µε τα οποία  ενοποιούνται, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για την καθεµία αναλύονται στη Σηµείωση 3 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
4. 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 30/9/2012 µε ποσοστό 54,8 %.
5. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στη Σηµείωση 26,4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
6. Υφίστανται επίδικες διαφορές µε συνολικό αρχικό αγωγικό αίτηµα € 33.258 χιλ. στον Όµιλο και € 21.239 χιλ. στην Εταιρεία, οι οποίες ως επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές  ασφαλιστικές συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και 

λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρείας. Επίσης, κατά  της Εταιρείας και του Οµίλου υφίστανται κατά την 30/9/2012 διαταγές πληρωµής προµηθευτών ποσού € 1.463 και € 1.734 αντίστοιχα καθώς και αγωγές από προµηθευτές ποσού € 1.408 κατά της Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα.
7. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, ποσού € 992 χιλ. και € 350 χιλ. αντίστοιχα. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά 

χρήσεων ποσού € 2.174 χιλ. και € 546 χιλ. αντίστοιχα και λοιπές προβλέψεις ποσού € 262 χιλ. και €182 χιλ. αντίστοιχα.
8. Την 18/7/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ αριθµ. Κ2-6579 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία  εγκρίθηκε η αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από €1,55 σε €3,10  µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µετοχών της 

Εταιρείας σε κυκλοφορία (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές µετοχές προς 1 νέα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 27/7/2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς  διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των ανωτέρω 21.820.410 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 3,10, σε αντικατάσταση 
των υφιστάµενων 43.640.820 κοινών ονοµαστικών µετοχών. Η έναρξη διαπραγµάτευσης των 21.820.410 νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε την νέα ονοµαστική αξία ολοκληρώθηκε την 9/8/2011.

9. Η Εταιρεία κατά την 30/9/2012, λαµβάνοντας υπόψη το reverse split, κατείχε 453.080 ίδιες µετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 4.790 χιλ.. Ο Όµιλος κατά την 30/9/2012, λαµβάνοντας υπόψη το reverse split, κατείχε 716.647 ίδιες µετοχές (µετοχές της µητρικής εταιρείας), οι οποίες 
αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιµήµατος € 8.379 χιλ..

10. Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία. Σηµειώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι την 9/8/2011 ολοκληρώθηκε η µείωση του συνολικού αριθµού των υφιστάµενων µετοχών (reverse split), σε αναλογία µία (1) νέα µετοχή 
σε αντικατάσταση δύο (2) παλαιών.

11. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011
Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες 266 0 266 0
Αναχρηµατοδότηση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 0 0 0 0
Επίδραση από την µετάταξη σε καθεστώς Φ.Π.Α. 0 0 0 0
Φόρος εισοδηµάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 266 0 266 0

12. ∆εν υπήρχαν θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου οι οποίες να ιδρύθηκαν και να ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης περιόδου, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί την 30/9/2011.
13. Η εταιρεία µε την επωνυµία Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 31/3/2011 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη  µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης (ποσοστό συµµετοχής 89,5%). Κατά το τελευταίο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσεως απωλέσθη ο 

έλεγχος στην εν λόγω εταιρεία, η οποία από  25/11/2011 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συµµετοχής 29,6%) (βλ σχετικά Σηµείωση 3 των οικονοµικών  καταστάσεων).
14. Επί των ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 309.174 χιλ. και € 215.766 χιλ. αντίστοιχα για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 30/9/2012 ανερχόταν σε € 231.624 χιλ. και €188.890 χιλ. αντίστοιχα.
15. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της κλειόµενης περιόδου ανέρχεται σε 2.639 και 1.337 άτοµα αντίστοιχα. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο  και στην Εταιρεία στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ανερχόταν σε 2.538 και 1.268 άτοµα αντίστοιχα. 
16. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη περίοδο ανήλθαν σε € 2.439 χιλ. για τον Όµιλο και σε €778 χιλ. για την Εταιρεία.
17. Κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου ο Όµιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων που προβλέπονταν από τις τραπεζικές συµβάσεις. Κατά συνέπεια,  εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων", ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, 

ποσού € 162.784 (2011: € 173.149) και  € 154.380 (2011: € 162.541) αντίστοιχα, από τη γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στη γραµµή "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την  επόµενη χρήση" των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δεδοµένου ότι κατά την 
30/9/2012 δεν πληρούνταν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών όρων (covenants) και λοιπών  όρων που ρυθµίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Παράλληλα προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ µέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις 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 €280.533 (2011: € 275.950) και € 254.811 (2010: € 242.727) 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 ∆ιοίκηση 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.

18. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στη λήξη της κλειόµενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24,
έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ):

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Έσοδα 31 877
β) Έξοδα 1.066 16.345
γ) Απαιτήσεις 10.163 18.229
δ) Υποχρεώσεις 4.321 39.051
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.295 1.295
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 49 49
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

19. Η Εταιρεία κατά την 2/8/2011 προέβη σε πώληση του συνόλου των κατεχόµενων µετοχών της στην θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 50 %). Η εν λόγω εταιρεία κατά την 30/9/2012 δεν ενσωµατώθηκε στις  
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ενώ είχε ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης κατά την 30/9/2011 (βλ Σηµείωση 3 των οικ. καταστάσεων).

20. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 29/6/2012, στο πλαίσιο άρσης των προϋποθέσεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 αποφάσισε τη µείωση του  µετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 50.187, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από (ποσό σε ευρώ) € 3,10 σε € 0,80, µε 
σκοπό τον ισόποσο συµψηφισµό ζηµιών. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε µε την αριθ. Κ2-4302/13.07.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.

21. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011 1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011 1.7-30.9.2012 1.7-30.9.2011
Κύκλος εργασιών 176.040 141.558 47.541 43.384 114.039 81.241 26.631 23.301
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 46.042 19.299 9.486 3.891 21.535 2.891 2.260 (1.270)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 17.839 (13.507) 621 (4.911) 4.405 (15.590) (3.760) (5.812)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 70 (87.372) (4.679) (14.631) (9.123) (56.276) (8.138) (14.385)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (5.707) (94.462) (6.580) (15.824) (10.819) (60.224) (9.253) (15.118)

- Ιδιοκτήτες µητρικής (8.425) (93.868) (7.907) (15.509) (10.819) (60.224) (9.253) (15.118)
- Μη ελέγχουσες συµµετοχές 2.718 (594) 1.327 (314) 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 266 0 266 (266) 266 0 266 (266)
\Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (5.441) (94.462) (6.314) (16.089) (10.554) (60.224) (8.987) (15.384)

- Ιδιοκτήτες µητρικής (8.159) (93.868) (7.641) (15.775) (10.554) (60.224) (8.987) (15.384)
- Μη ελέγχουσες συµµετοχές 2.718 (594) 1.327 (314) 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €€) (0,3992) (4,4484) (0,3747) (0,7350) (0,5339) (2,9068) (0,4566) (0,7297)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - αµβλυµµένα (σε €€) - - - - - - - -
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 30.762 (63) 4.963 (368) 11.321 (8.653) (1.450) (3.508)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 72.951 204.449 11.989 101.186
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους (5.441) (94.462) (10.554) (60.224)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (33) (482) 0 0
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες 
θυγατρικές και ενσωµάτωση νέων 861 (3.174) 0 0
(Αυξήσεις) / Μειώσεις ιδίων µετοχών 0 16 0 0
Επίδραση από την ακύρωση της συγχώνευσης 0 0 0 (4.357)
Τακτοποίηση αποθεµατικών (15) (11) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30/9/2012 και 30/9/2011 αντίστοιχα) 68.324 106.336 1.435 36.605

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011 1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011 1.1-30.9.2012 1.1-30.9.2011

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

Ε∆ΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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


