
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31η ∆εκεμβρίου 2014

(Ποσά σε Ευρώ)

(Βάσει του Κ.N.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε  €
Έδρα: Αθανασιάδου 7- 9, Τ.Κ. 11521, Αθήνα

Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 1477/01/Β/86/1476 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση 

Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Σύνολο Κύκλου Εργασιών 37,638,443 38,277,824
Ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 29.05.2015 Μικτές Zημιές / (Κέρδη) 215,652 -529,452

Νόμιμος Ελεγκτής: ∆ημήτρης ∆ουβρής ΑΜ ΣΟΕΛ 33921

Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Ανώνυμη Ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -4,446,326 -6,037,219
Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος Ζημιές προ φόρων -6,551,970 -7,651,200
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.euroclinic.gr

Μείον Φόροι 668,119 -803,989

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ζημιές μετά από Φόρους σύνολο (Α) -5,883,851 -8,455,190

Πρόεδρος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

∆ιευθύνων Σύμβουλος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ Λοιπά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση μετά από φόρους (Β) 70,667 -19,697

Μέλη: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΚΟΠΗΤΑΣ

∆ΑΥΙ∆ ΓΟΥΑΤΣΟΝ Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση (Α) + (Β) -5,813,185 -8,474,886

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΑΣ
Zημιές / (Κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

602,985 -895,255

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε  € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 32,345,917 33,491,344 Αποτελέσματα προ φόρων -6,551,970 -7,651,200
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 22,801,239 25,942,000 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 170,479 154,842 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1,908,515 2,000,728

Αποθέματα 926,500 1,144,734 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 3,140,761 3,140,761
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16,155,659 18,132,742 Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων 36,385

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2,298,372 3,131,002
Κέρδος / (ζημιά) εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

-112,475 -652,955

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 74,698,166 81,996,664 Έσοδα τόκων -2,161 -2,034

Έξοδα τόκων 1,682,090 1,730,393

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απομείωση απαιτήσεων 580,099 658,764

Παροχές σε εργαζομένους 145,124 343,151

Μετοχικό Κεφάλαιο 38,165,002 38,165,002 Λοιπές προβλέψεις 15,000 90,000

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -29,806,278 -23,993,094

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 8,358,723 14,171,908 804,982 -306,006
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 79,185 438,413 Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11,006,945 11,929,259 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 218,235 -31,195
Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 31,800,748 31,998,259 Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων 1,381,347 9,665,735

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23,452,564 23,458,826 Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών) -6,262 -2,348,427

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 66,339,443 67,824,756 Μείωση υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους -50,502 -318,893

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β) 74,698,166 81,996,664 Καταβληθής φόρος εισοδήματος -180,675 -98,438

0.00 0.00 Καταβληθέντες τόκοι -1,682,090 -1,730,393

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 485,036 4,832,382

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε  €                  
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων -763,088 -251,100

31.12.2014 31.12.2013 Καταβληθέντες φόροι 2,161 2,034
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013  
αντίστοιχα) 14,171,908 22,646,794 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -760,927 -249,066

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες  δραστηριότητες) -5,813,185 -8,474,886

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (καθαρά από άμεσα έξοδα συναλλαγών) 15,851,301 17,435,981

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 
αντίστοιχα)

8,358,724 14,171,908 Αποπληρωμή δανεισμού -15,745,887 -19,039,099

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -662,153 -961,935

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -556,739 -2,565,053

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -832,630 2,018,262
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 3,131,002 1,112,739

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 2,298,372 3,131,002

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. 6. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 94.8 εκ και € 29.1 εκ για άυλα περιουσικά στοιχεία.

7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παραθέτονται αναλυτικά στη σημείωση 17 των Οικονομικών Καταστάσεων.
2.

8. ∆εν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πέραν των όσων αναφέρονται στη σημείωση 30 των Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εκκρεμούν κατά της εταιρείας επίδικες υποθέσεις ύψους € 20.4 εκ. και έχει σχηματιστεί 

9. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης μετοχές της Εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.

10. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 29.05.2014.
4. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 μέρη στις 31 ∆εκεμβρίου 2014 

έχουν ως ακολούθως: 11. Για τη χρήση του 2014 η Εταιρεία λόγω ύπαρξης συσωρευμένων ζημιών δεν προβαίνει σε διανομή μερίσματος.

Αμοιβές ∆.Σ και ∆ιευθυντικών Στελεχών: 905.221
12. Το θέμα επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε 

5. Σύμφωνα με τις υπ.αριθ. Υ9/οικ.39226 (ΦΕΚ 1202/Β'/12-05-2014) και Υ9/οικ.39255 (ΦΕΚ 1202Β'/12-05-2014)  αποτίμηση στην εύλογη αξία των κτιρίων και οικοπέδων της Εταιρείας την 31.12.2014. Επιπρόσθετα το θέμα έμφασης αναφέρεται 

υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι υπ. αριθ. Υ9/οικ. 91813/27-09-2013 και οικ. 77307/22-08-2013 στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό. 

(ΦΕΚ Β' 1789/2013) αντιστοίχως, προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, καθορίστηκαν τα εξής: Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να λάβει δράσεις για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των 

α) επιστροφή μηνιαίου ποσού (rebate) προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την τους ιδιώτες δραστηριοτήτων της (σημ.2.3 Συνεχιζόμενη ∆ραστηριότητα των Οικονομικών Καταστάσεων).

συμβεβλημένους παρόχους για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του

β) μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) έτους 2014 δαπανών νοσηλείας. 13. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2013.

Η Εταιρεία καθώς και οι λοιπές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.), έχουν προσφύγει, 

από κοινού, στο Συμβούλιο της επικρατείας (ΣΤΕ) για την ακύρωση της με αριθ. Οικ. 77307/22-08-2013 Υπουργικής απόφασης.

Η Εταιρεία έχει περαιτέρω αιτηθεί από το ΣΤΕ την αναστολή εκτελέσεώς της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως. 

Η ως άνω αίτηση ακύρωσης συζητήθηκε ενώπιον του ΣΤΕ περί τα τέλη του έτους 2013 ενώ αναμένεται, η έκδοση 

αποφάσεως και συζήτηση της αιτήσεως αναστολής της Εταιρείας. 

Βάσει των ανωτέρω οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται απομειωμένες κατά το ποσό της πρόβλεψης που 

ανέρχεται σε 3,83 εκ. Ευρώ για το 2014 και  4,64 εκ. Ευρώ (Βλέπε σημείωση 9)

Αθήνα,  29 Μαίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ∆ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.T. ΑΙ 597179 Α.∆.Τ. Φ 000370 Α.∆.T.  Χ 547493 Α.∆.T. Π 301176

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή  όποτε 

αυτή απαιτείται.                                                                                                                                                                                                       

Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2014 ήταν 528 άτομα (31.12.2013: άτομα 497).

η οποία κατέχει συνολικό ποσοστό συμμετοχής 99.99% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και έδρα την Ολλανδία.

πρόβλεψη ύψους € 0,45 εκ όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 17 των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Hippokrates Holding B.V


