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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2011 – 31.12.2011 (3η εταιρική χρήση)
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την έκθεση των πεπραγµένων της τρίτης διαχειριστικής χρήσης 01/01/2011 31/12/2011, καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις (ήτοι την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης συνοδευόµενη από τα
Αποτελέσµατα Χρήσεως, τις καταστάσεις Ταµειακών Ροών και Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και τις σηµειώσεις
επί των οικονοµικών καταστάσεων) που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς και παρακαλούµε να εγκρίνετε τα ανωτέρω και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και τους
ελεγκτές από κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.
Κύριοι, από την µελέτη των Οικονοµικών καταστάσεων της τρίτης διαχειριστικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011
προκύπτουν τα κατωτέρω:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2011
ανήλθε στο ποσό των € 5.408.159,66. Τα επιµέρους στοιχεία των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού,
αναλύονται ως ακολούθως:

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η αξία των στοιχείων του Πάγιου ενεργητικού προ
Αποσβέσεων ανήλθε στο ποσό των € 7.141.023,89 και µετά από αποσβέσεις στο ποσό των € 3.902.018,81.
Η σύνθεση του Πάγιου ενεργητικού έχει ως ακολούθως:

Στοιχεία την 31.12.2011

Αξία Κτήσεως

Σωρευµένες
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
Αξία

α) Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

2.470.923,40

-2.131.476,36

339.447,04

β) Μηχανήµατα & µηχανολογικές εγκαταστάσεις

3.014.522,71

-629.752,29

2.384.770,42

γ) Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

1.477.370,94

-396.250,19

1.081.120,75

178.206,84

-81.526,24

96.680,60

7.141.023,89

-3.239.005,08

3.902.018,81

δ) Λογισµικά προγράµµατα

Σύνολο

3.902.018,81
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: Το σύνολο των
ανωτέρω στοιχείων Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 1.506.140,85 και αναλύεται ως εξής:
Αποθέµατα
Α’ ύλες και αναλώσιµα

70.447,16

Απαιτήσεις
Πελάτες

100.519,05

Χρεώστες διάφοροι

771.832,51

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων

346.146,99

Έξοδα επόµενων χρήσεων

39.986,46

Σύνολο Απαιτήσεων

1.258.485,01

∆ιαθέσιµα
Ταµείο

2.092,21

Καταθέσεις σε τράπεζες - καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο ∆ιαθεσίµων

175.116,47
177.208,68

Τελικό Σύνολο

1.506.140,85

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε € (19.402.390,60) και αναλύονται ως
ακολούθως:

Μετοχικό Κεφάλαιο
(διαιρεµένο σε 592.500 µετοχές αξίας 10.00 € εκάστη)
Αποτελέσµατα εις νέον (ζηµιές)

5.925.000,00
-25.327.390,60

Σύνολο

-19.402.390,60

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 24.810.550,26 και
αναλύονται ως εξής:

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Αναβαλλόµενη Φορολογία Παθητικού

203.731,22

Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού

156.823,68

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

908.792,68

Σύνολο

1.269.347,58
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Προµηθευτές εσωτερικού

586.735,91

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες

23.368,44

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες

2.097.515,20

Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις προς µετόχους
(ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου)
Υποχρεώσεις σε συνδεµένες

2.767.366,12
16.837.000,00
15.160,37

∆εδουλευµένα έξοδα

348.201,45

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

480.744,16

Φόροι πληρωτέοι

385.111,03

Σύνολο

23.541.202,68

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Η Εταιρεία µας για την χρήση από 01/01/2011 – 31/12/2011 παρουσίασε ζηµιές µετά
φόρων ύψους € 14.885.246,66.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Με Υπουργική Απόφαση στις 12 Ιουλίου 2011, έπαψε να υφίσταται η
σύµπραξη µε το ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν. Η Εταιρεία θα ασκήσει όλα τα νόµιµα δικαιώµατα κατά των
υπαιτίων και υπεύθυνων για την διεκδίκηση των νόµιµων αποζηµιώσεων, προς αποκατάσταση κάθε
θετικής και αποθετικής ζηµιάς
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Από τις αρχές Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η λειτουργία της µαιευτικής κλινικής «ΓΑΙΑ»
του Οµίλου Ιατρικό Αθηνών εντός του γενικού νοσοκοµείου της Εταιρείας, Ιατρικό Αθηνών - Κλινική Αµαρουσίου. Το
µαιευτικό τµήµα του Ιατρικού Αθηνών θα είναι και το µοναδικό του νοµού Αττικής που θα λειτουργεί µέσα σε
συνθήκες ασφάλειας που προσφέρει ένα σύγχρονο γενικό νοσοκοµείο, µε στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας
υψηλών προδιαγραφών στη γυναίκα και το έµβρυο.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Με δεδοµένη την µεταφορά της δραστηριότητας της µαιευτικής κλινικής «Γαία»
εντός του γενικού νοσοκοµείου της Εταιρείας, Ιατρικό Αθηνών - Κλινική Αµαρουσίου η Εταιρεία «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.» παύει να ασκεί πλέον αυτή τη δραστηριότητα. Η
Εταιρεία δεν θα εκκαθαριστεί στο άµεσο µέλλον δεδοµένου ότι εκκρεµούν νοµικές υποθέσεις
διεκδίκησης αποζηµίωσης από το «Ερρίκος Ντυνάν»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ∆εν υπάρχουν.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ: Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και
ισοδύναµα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες
αναφορικά µε την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
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α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Κίνδυνος από τον ανταγωνισµό
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, όπου τρία µαιευτήρια λειτουργούν ήδη εδώ και
πολλές δεκαετίες.
Η είσοδος της ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. υλοποιήθηκε σε µία χρονική συγκυρία
ιδιαίτερα δύσκολη για την χώρα. Παρά το δυσµενές αυτό οικονοµικό περιβάλλον, µέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας
κατάφερε να εδραιώσει τη όνοµά και τη φήµη της σαν πρότυπο επιστηµονικό κέντρο µε συνεργασίες µε
διακεκριµένους επιστήµονες του κλάδου, χρήση τεχνολογιών αιχµής και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Εταιρεία διακρίνοντας τις ανάγκες της εποχής, πρωτοστάτησε µε αλλαγές στην τιµολογιακή πολιτική που
συµπαρέσυραν τους παλαιότερους του κλάδου.
Παρά τη δυναµική είσοδο της Εταιρείας στον κλάδο, οι έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες που ενισχύθηκαν και από
την είσοδο νέας µαιευτικής – γυναικολογικής κλινικής στα Νότια προάστια, αλλά και την στροφή των πελατών προς
τα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα, απαιτούν συνεχείς ενέργειες προκειµένου η ΓΑΙΑ να διασφαλίσει και να ενισχύσει
περαιτέρω το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.
(ii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, και για τον λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(iii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε οντότητες και κατάταξη
αυτών στον ισολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
(iv) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να
υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα µε τα
εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (euribor), έχει αναλογική
επίπτωση στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, µία µεταβολή
(αύξηση/µείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5% συνεπάγεται µεταβολή (αύξηση/µείωση) ποσού € 8.105,89
στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών
απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων της Εταιρείας προέρχεται από
το νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρρίκος Ντυνάν, οι οποίες αναµένεται να τακτοποιηθούν/συµψηφιστούν µετά το πέρας των
νοµικών διεκδικήσεων που ξεκίνησαν λόγω της παύσης της σύµπραξης. Όσον αφορά το υπόλοιπο µέρος των
απαιτήσεων που αφορά παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, ο κίνδυνος θεωρείται αµελητέος.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται επίσης σε χαµηλά επίπεδα αφενός λόγω της διατήρησης επαρκών διαθεσίµων
καθώς και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
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δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους
µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα
µειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα
χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό
συν το καθαρό χρέος.

2011
Συνολικός ∆ανεισµός

2010

1.389.536,84

1.852.820,11

-177.208,68

-378.645,27

Καθαρό χρέος

1.212.328,16

1.474.174,84

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-19.402.390,60

-4.517.143,94

-18.190.062,44

-3.042.969,10

-6,66%

-48,45%

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα

Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

Σηµειώνεται ότι εντός της κλειόµενης χρήσεως καταβλήθηκε σε λογαριασµό της Εταιρείας το ποσό των
€ 6.546.000,00, έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που θα φτάσει τα € -16.837.000,00 σωρευµένη
από το 2010 και η οποία αναµένεται να τεθεί προς έγκριση στην επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
που θα λάβει χώρα εντός του Ιουνίου του 2012. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, δεν θα συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν.
2190/1920.
Τελειώνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τα Μέλη του ∆.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν για την αναδιοργάνωση της Εταιρείας µέσα στην χρήση που µας πέρασε.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Πρόεδρος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσεως και συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες,
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι Οικονοµικές Καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2011
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έµφαση Θέµατος
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε
την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν. 2190/1920. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε δεδοµένη την αρχή της
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδοµένου του γεγονότος ότι η
Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα συγκληθεί, θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην
συντρέχουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου.
Άλλο Θέµα
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε Σύµφωνη γνώµη-µε
θέµα έµφασης, την 18 Μαρτίου 2011 επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης
χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30.3.2012
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801

ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 - ΑΘΗΝΑ
Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 138
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
31ης

∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(∆.Π.Χ.Α.)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010

Σηµειώσεις

Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

6

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

7
8
9

(Ζηµιές) Προ Φόρων
Φόροι εισοδήµατος

10

(Ζηµία)

01.01 - 31.12
2011

01.01 - 31.12
2010

6.567.297,18
-17.871.041,30

6.171.995,77
-14.491.748,86

-11.303.744,12

-8.319.753,09

-1.559.000,46
149.038,00
-61.118,01

-1.465.614,03
379.670,38
-69.497,27

-12.774.824,59

-9.475.194,01

-2.110.422,07

1.275.946,36

-14.885.246,66

-8.199.247,65

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των αυτών οικονοµικών
καταστάσεων.

10

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010

01.01 - 31.12
2011
(Ζηµιά):
Συναλλαγµατικές διαφορές

01.01 - 31.12
2010

-14.885.246,66
0,00

-8.199.247,65
-968,48

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:

-14.885.246,66

-8.200.216,13

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:

-14.885.246,66

-8.200.216,13

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010

Σηµειώσεις

31.12
2011

31.12
2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

11

3.805.338,21

6.205.873,47

Ασώµατα πάγια στοιχεία

12

96.680,60

125.701,49

Αναβαλλόµενοι φορολογία Ενεργητικού

10

0,00

2.010.726,66

3.902.018,81

8.342.301,62

Σύνολο µη κυκλοφορούντψν περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

13

70.447,16

172.291,80

Εµπορικές απαιτήσεις

14

100.519,05

1.443.783,80

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

15

1.157.965,96

1.171.837,67

Χρηµατικά διαθέσιµα

17

177.208,68

378.645,27

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

1.506.140,85

3.166.558,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.408.159,66

11.508.860,16

5.925.000,00

5.925.000,00

-25.327.390,60

-10.442.143,94

-19.402.390,60

-4.517.143,94

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
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Ζηµίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Αναβαλλόµενη Φορολογία Παθητικού

10

203.731,22

104.035,81

Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού

19

156.823,68

165.585,00

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

20

908.792,68

1.389.536,84

1.269.347,58

1.659.157,65

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Εµπορικές υποχρεώσεις

21

610.104,35

1.291.073,41

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

22

22.065.243,14

12.174.530,49

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

20

480.744,16

463.283,27

385.111,03

437.959,28

23.541.202,68

14.366.846,45

5.408.159,66

11.508.860,16

Φόροι πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 2010 µετά από Φόρους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 2011 µετά από Φόρους

Ζηµιές εις Νέο

60.000,00

-2.241.927,81

-2.181.927,81

0,00

-8.200.216,13

-8.200.216,13

5.865.000,00

0,00

5.865.000,00

5.925.000,00 -10.442.143,94

-4.517.143,94

0,00

Υπόλοιπα κατά τη 31η ∆εκεµβρίου 2011

Σύνολο
Ιδιών Κεφαλάιων

-14.885.246,66

-14.885.246,66

5.925.000,00 -25.327.390,60

-19.402.390,60

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010
01.01 - 31.12
2011

01.01 - 31.12
2010

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζηµίες χρήσεως προ φόρων

-12.774.824,59

-9.475.194,01

2.573.793,19

600.373,84

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

-8.761,32

57.406,00

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-1.279,49

-1.519,83

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

62.397,50

71.017,10

471,01

0,00

0,00

-968,48

-10.148.203,70

-8.748.885,38

101.844,64

-125.556,63

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

1.357.136,46

-719.252,20

Υποχρεώσεις

Αναπροσαρµογές για την συµφωνία των καθαρών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποσβέσεις

(Κέρδη)/Ζηµίες από πώληση παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα

9.209.743,59

4.955.549,03

Τόκοι πληρωθέντες

-62.397,50

-71.017,10

Φόροι

-52.848,25

970.902,86

405.275,24

-3.738.259,42

-193.449,75

-2.031.404,53

Ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

48.741,70

0,00

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

1.279,49

1.519,83

-143.428,56

-2.029.884,70

0,00

5.865.000,00

Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρή µεταβολή δανείων

0,00

112.000,00

-463.283,27

-470.447,71

Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

-463.283,27

5.506.552,29

Καθαρή αύξηση/(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων

-201.436,59

-261.591,83

378.645,27

640.237,10

177.208,68

378.645,27

Πληρωµή χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. («η Εταιρεία») είναι ανώνυµη Εταιρεία που
ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, στον ∆ήµο Αθηναίων. Η
Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή Γυναικολογικών και Μαιευτικών Νοσοκοµειακών υπηρεσιών.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. («ο Όµιλος»), ο οποίος κατέχει ποσοστό 100%
των εκδοµένων µετοχών αυτής. Ο Όµιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. αποτελεί έναν ισχυρό Όµιλο που
δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας µε την οργάνωση και εκµετάλλευση νοσηλευτικών
µονάδων.
Η Μητρική Εταιρεία («ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυµη Εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση Μαρούσι Αττικής,
∆ιστόµου 5-7. Οι µετοχές της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(α) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, (εφεξής οι
«οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(«∆ΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί
πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής
του ιστορικού κόστους.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συντρέχουν λόγοι εφαρµογής του
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε
προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
µέτρου προκειµένου να συνεχιστεί η οµαλή λειτουργία της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει το θέµα προς
συζήτηση στην επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ώστε οι µέτοχοι να αποφασίσουν την υιοθέτηση µέτρων που θα
εξασφαλίσουν την συνέχιση της Εταιρείας και θεωρεί ότι θα αποφασιστούν οι αναγκαίες ενέργειες προς αυτή την
κατεύθυνση.

(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία, σαν θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.,
βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως, της παρέχεται το δικαίωµα να εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της
ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε την υποχρέωση που περιγράφηκε στην
προηγούµενη παράγραφο, για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων, διενεργούνται εξωλογιστικές
εγγραφές, ώστε αυτές να προσαρµοστούν και αναµορφωθούν κατάλληλα, προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΑ.

(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονοµικές
καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011, στις 26 Μαρτίου 2012.

(δ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση
προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του Ενεργητικού και
Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών
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καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
3α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:

(α) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούνται από λογισµικά προγράµµατα. Η αξία
των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς αυτών, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει
πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων
αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής
τους, η οποία έχει οριστεί στα τέσσερα έτη.

(β) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα
κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου:

Πώληση υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας.

Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
(γ) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή,
αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν
δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που
προκύπτουν από την αποµάκρυνση ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία
αποµακρύνεται το εν λόγω πάγιο.

(δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν
τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ωφέλιµη Ζωή
έως το 2010
17 έτη
10 έτη
5-10 έτη

Ωφέλιµη Ζωή
2011
3 έτη
10 έτη
5-10 έτη

(ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση των ασωµάτων περιουσιακών στοιχείων µε
απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των
λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων του Ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα, ή αλλαγές
στις συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην
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κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που
αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς
προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο
οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.

(ζ) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίµων προϊόντων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. Η
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία της
Εταιρείας µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή
τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
(η) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων
εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα.
(θ) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(ι) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή
καταχωρείται στον λογαριασµό «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται
σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από τα
έσοδα της έκδοσης.

(κ) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Όλες οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος.
Μετά την αρχική καταχώρηση τα δάνεια εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται βάσει της τιµής κλεισίµατος της
εκάστοτε ηµεροµηνίας Ισολογισµού. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του δεδουλευµένου.

(λ) Τραπεζικός ∆ανεισµός: Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο
αντανακλά την εύλογή τους αξία µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

(µ) Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία
πραγµατοποιούνται.

(ν) Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται
στην παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση
την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής.
Οι σχετικές προβλέψεις της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις συνηµµένες καταστάσεις
αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια
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του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη
ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε
σταθερή βάση πάνω στη µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν.

(ξ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο
Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και
ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού
του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά τη συνταξιοδότηση το
συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους.
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών
µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
(ο) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζονται
βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν. Η δαπάνη
για φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της
Εταιρείας, όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των
θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις
προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και
µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και
των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο
βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο
των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί,
και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(π) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στην επιδότηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών
στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν.
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων
παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων.
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Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη διάρκεια της
περιόδου που απαιτείται για τη συστηµατική συσχέτιση τους µε τα επιχορηγούµενα έξοδα.

(ρ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες
νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους
µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία
της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που
αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι
σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η
πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι
πιθανή.

(σ) Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Τα (πρωτογενή)
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39,
ταξινοµούνται ανάλογα µε τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις εξής τέσσερις κατηγορίες:
•
•
•
•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
Απαιτήσεις και δάνεια.
Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη τους.
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την αρχική αναγνώριση
και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Πρόκειται για το εµπορικό
χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαµβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό τη ρευστοποίησή τους
στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως.

(ii)

Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται από την δραστηριότητα (και που
είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων της Εταιρείας), αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα
σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(iii) Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) µε
προσδιοριζόµενες ροές και προκαθορισµένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν διακρατούµενα έως τη λήξη, όταν η
Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη. Επενδύσεις, οι οποίες
διακρατούνται για αόριστο διάστηµα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούµενες
ως την λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη
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µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα
σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iv)

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν
µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται σαν
διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε
διακεκριµένο κονδύλι των Ιδιών Κεφαλαίων µέχρι την πώληση ή τη διαγραφή ή την αποµείωση της
επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα
χρήσεως.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά
προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος.
Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση
σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές
παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή
χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης
επενδύσεων.

(τ) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της
µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων
µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και
της µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο
της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα
µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους της κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως ένα
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης.

(υ) Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τοµέα ∆ραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
παρέχει υπηρεσίες Γυναικολογικών και Μαιευτικών Νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της αυτή αποτελεί
τον λειτουργικό της τοµέα όπου παρέχονται όλες οι διαθέσιµες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και οι οποίες
αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από την ∆ιοίκηση, µε σκοπό την κατανοµή πόρων και την αξιολόγηση
αποδόσεων.

(φ) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που
αποδίδονται στους µετόχους της Μητρικής Εταιρείας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως
ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους
µετόχους του Οµίλου (προσαρµοσµένο µε την επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε
µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους
(προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές).

(χ) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων:
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µία σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερµηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι

20

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2011 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2013)
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, το οποίο προορίζεται για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39, όλα τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη
συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο
αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών
ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.
Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της
οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε
εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα
πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν
κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε
ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές
και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι
αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω
προτύπου.

∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2012)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται
µε την µέθοδο της εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η
επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και
υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε
εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα
ανακτηθεί εξ’ ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο
αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά
οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης. Η υπόθεση
αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί
µόνο µέσω πώλησης. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (ισχύει από 1 Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων
και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω
προτύπου.

∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση
της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται
χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα
χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος
ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται
οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή
και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε
συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευµένου. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΠΧΑ 11, Από κοινού συµφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή.
Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η Εταιρεία
βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές
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οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10
ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΛΠ 27, Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις’. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το
λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το
Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ∆ΛΠ 31
‘Συµµετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες – τροποποίηση (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις
σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά
µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των
υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 24 από την 1η Ιανουαρίου
2011.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς- τροποποίηση
(ισχύει από 1 Ιουλίου 2011).
Αυτές οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν δύο αλλαγές στο ∆ΠΧΑ 1. Η πρώτη τροποποίηση, αντικαθιστά τις
αναφορές στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της 1 Ιανουαρίου 2004, µε την ‘ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ’,
εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις οικονοµικές οντότητες που υιοθετούν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά να
αναδηµοσιεύσουν από-αναγνωρίσεις που συνέβησαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Η δεύτερη
τροποποίηση παρέχει οδηγίες για το πώς µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να παρουσιάσει τις οικονοµικές τις
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο όπου η οικονοµική οντότητα αδυνατούσε να
συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΑ εξαιτίας του γεγονότος ότι το νόµισµα λειτουργίας της ήταν εκτεθειµένο σε
υπερπληθωρισµό. Η Εταιρεία εκτιµάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Με τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9: ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα’, οι οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ
9 δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, αλλά είναι υποχρεωµένες να παρέχουν
τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
•
Αλλαγές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
εµφανίζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στην λογιστική αξία µε βάση τις κατηγορίες επιµετρήσεώς τους, σύµφωνα µε
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το ∆ΛΠ 39 και τις αλλαγές στην λογιστική αξία που προκύπτουν από αλλαγή στη µέθοδο επιµέτρησης, όπως από
το αποσβεσµένο κόστος στην εύλογη αξία, κατά την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9.
•
Γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν αναταξινοµηθεί
ώστε να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, ως αποτέλεσµα της µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 9, όπου θα
αναφέρονται: (α) η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων κατά το τέλος
της περιόδου αναφοράς, (β) η εύλογη αξία κέρδους ή ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα ή στα
λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινοµηθεί, (γ) το πραγµατικό επιτόκιο που καθορίστηκε κατά
την ηµεροµηνία αναταξινόµησης, (δ) τα αναγνωριζόµενα έσοδα ή έξοδα από τόκους. Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ΠΧΑ 7 , Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή τη δυνητική επίδραση
των συµψηφισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων συµψηφισµού που σχετίζονται µε τα
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισµένες χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του
εν λόγω προτύπου.

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015).
Το ∆ΠΧΑ 9 περιλαµβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις προστέθηκαν, µε τις
περισσότερες από αυτές να µεταφέρονται αµετάβλητες από το ∆ΛΠ 39. Κατά συνέπεια, µια χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση επιµετρείται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αν διακρατείται προς πώληση ή
προσδιορίζεται ως επιµετρούµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος. Σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις
για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις ταξινόµησης για ενσωµατωµένα παράγωγα έχουν
διατηρηθεί.
Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, οι οποίες
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και σχετίζονται µε αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο
της οικονοµικής οντότητας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ'
εξαίρεση, εφόσον κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε µια λογιστική αναντιστοιχία (όταν υπάρχει µια αντίστοιχη θέση σε
περιουσιακό στοιχείο το οποίο επίσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων), είναι δυνατόν να
ληφθεί µια αµετάκλητη απόφαση για την αναγνώριση ολόκληρης της µεταβολής στην εύλογη αξία της
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στα αποτελέσµατα. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω
προτύπου.

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουάριου 2015).
Η τροποποίηση αλλάζει την ηµεροµηνία έναρξης ώστε το ∆ΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρµοστεί σε ετήσιες περιόδους
αρχής γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή. Η τροποποίηση επίσης
µεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδηµοσίευση προηγούµενων περιόδων. Οικονοµικές οντότητες
που αρχικά εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 σε περιόδους που ξεκινούν: (α) πριν την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να
αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες χρήσεις και δεν απαιτείται να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις, (β) από
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 Ιανουαρίου 2013 πρέπει να επιλέξουν είτε να παρέχουν
τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις είτε να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, (γ) από ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013 απαιτείται να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσει
προηγούµενες περιόδους. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.
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∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014).
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια
συµψηφισµού. Αυτές διευκρινίζουν το νόηµα της πρότασης ‘την παρούσα στιγµή έχει έννοµο δικαίωµα
συµψηφισµού’ και ότι κάποια συστήµατα ακαθάριστου διακανονισµού µπορεί να θεωρηθούν ισοδύναµα µε καθαρό
διακανονισµό. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης του εν λόγω προτύπου.

∆ιερµηνεία 20, Κόστος αποψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2013).
Η διερµηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για εργασίες εξόρυξης
επιφάνειας, όπου οικονοµικές οντότητες µπορεί να χρειαστεί να αποµακρύνουν άχρηστα υλικά εξόρυξης για να
αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσµατα ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα αποµάκρυνσης των άχρηστων υλικών
είναι γνωστή ως ‘αποψίλωση’. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης της εν λόγω διερµηνείας.

∆ιερµηνεία 14 «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους»- τροποποίηση (ισχύει από την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από
µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς εκδόθηκαν επίσης τον Μάιο του 2010. Οι
ηµεροµηνίες εφαρµογής των εν λόγω βελτιώσεων ποικίλουν ανά πρότυπο, αλλά για τα περισσότερα η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι η 1 Ιανουαρίου 2011.

∆ΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» - τροποποιηµένο
Οι τροποποιήσεις αφορούν : (α) πρόσθετες γνωστοποιήσεις αν µία οικονοµική οντότητα αλλάξει τις λογιστικές της
πολιτικές ή την εφαρµογή των απαλλαγών του ∆ΠΧΑ 1 αφού έχει ήδη δηµοσιεύσει ενδιάµεσες οικονοµικές
πληροφορίες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34, (β) απαλλαγές όταν η βάση αναπροσαρµογής χρησιµοποιείται ως
«τεκµαιρόµενο κόστος» και (γ) απαλλαγές για τις οικονοµικές οντότητες που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση να
χρησιµοποιήσουν ως «τεκµαιρόµενο κόστος» για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τις
λογιστικές αξίες σύµφωνα µε τις προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία εκτιµάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 3, «Συνενώσεις επιχειρήσεων» - τροποποιηµένο
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3
(2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών
πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή
εκούσια αντικαταστάθηκαν. Η Εταιρεία εκτιµάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονοµικές του
καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 7, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - τροποποιηµένο
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών
µέσων. Η Εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2011.
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∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» - τροποποιηµένο
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις. Η
Εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 1 από την 1η Ιανουαρίου 2011.

∆ΛΠ 27, «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» - τροποποιηµένο
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά. Η Εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ
27 από την 1η Ιανουαρίου 2011.

∆ΛΠ 34, «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική αναφορά » - τροποποιηµένο
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια
έκθεση. Η Εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 34 από την 1η Ιανουαρίου 2011.

∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα πιστότητας πελατών» - τροποποιηµένο
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των
προγραµµάτων πιστότητας πελατών. Η Εταιρεία εκτιµάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις
οικονοµικές του καταστάσεις.
Τον Οκτώβριο του 2010, εκδόθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις , οι οποίες θα εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.

∆ΠΧΑ 7, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - τροποποιηµένο
Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός Ισολογισµού.

∆ΠΧΑ 7, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
περιουσιακών στοιχείων» - τροποποιηµένο

–

µεταβιβάσεις

χρηµατοοικονοµικών

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν από-αναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν από-αναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη.
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία µελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 προσχέδιο προτεινόµενων τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ στα πλαίσια του ετήσιου
προγράµµατος βελτίωσης. Η ηµεροµηνία εφαρµογής για κάθε µια από τις ακόλουθες προτεινόµενες από το Σ∆ΛΠ
τροποποιήσεις, εάν οριστικοποιηθούν, θα είναι ετήσιες περίοδοι αρχής γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013,
µε επιτρεπόµενη την πρόωρη υιοθέτηση.

∆ΠΧΑ 1, Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει εάν µια οικονοµική οντότητα είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 όταν οι πιο
πρόσφατες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις δεν περιέχουν µια σαφή και ανεπιφύλακτη δήλωση
συµµόρφωσης µε τα ∆ΠΧΑ. Αυτό θα µπορούσε να έχει εφαρµογή ακόµα και σε περίπτωση όπου µια οικονοµική
οντότητα έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 σε προηγούµενες περιόδους αναφοράς.
Η τροποποίηση θα αποσαφηνίσει εάν µια οικονοµική οντότητα η οποία έχει κεφαλαιοποιήσει κόστη δανεισµού
σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ
µπορεί να µεταφέρει, χωρίς προσαρµογές, το ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε προηγουµένως στην αρχική
χρηµατοοικονοµική κατάσταση την ηµεροµηνία της µετάβασης. Επίσης προτείνει να αποσαφηνιστεί ότι τα κόστη
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δανεισµού τα οποία πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία µετάβασης και αφορούν περιουσιακά στοιχεία υπό
κατασκευή, θα λογιστικοποιηθούν (κεφαλαιοποιηθούν) την ηµεροµηνία της µετάβασης σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 23
‘Κόστη ∆ανεισµού’.

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1 για την συγκριτική πληροφόρηση κατά την προετοιµασία
των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας οι οποίες περιέχουν παραπάνω από τις ελάχιστες
απαιτούµενες συγκριτικές πληροφορίες. Αν παρέχεται επιπρόσθετη πληροφόρηση θα πρέπει να προετοιµαστεί
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και η συγκριτική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται στις σχετικές σηµειώσεις για τις
συγκεκριµένες επιπρόσθετες καταστάσεις. Η τροποποίηση εξετάζει επίσης δύο πτυχές των απαιτήσεων
συγκεκριµένων περιπτώσεων όπου η οικονοµική οντότητα αλλάζει λογιστικές πολιτικές, ή κάνει αναδροµικές
αναδηµοσιεύσεις ή αναταξινοµήσεις.
Πρόκειται για τα εξής: (α) Η αρχική κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως
στην αρχή της συγκριτικής περιόδου που απαιτείται από το ∆ΛΠ 1 (και όχι της προγενέστερης συγκριτικής περιόδου,
όπως γίνεται σήµερα) και (β) Σχετικές σηµειώσεις δεν απαιτούνται να συνοδεύουν αυτήν την αρχική κατάσταση της
χρηµατοοικονοµικής θέσης πέρα από ότι απαιτείται από το ∆ΛΠ 1 (που αναφέρεται σε συγκριτική πληροφόρηση
αναταξινοµηθέντων ποσών) και το ∆ΛΠ 8. Η τροποποίηση θα επικαιροποιήσει τον αντικειµενικό σκοπό των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για να αντικατοπτρίζει το Εννοιολογικό Πλαίσιο που εκδόθηκε τον Σεπτέµβριο
του 2010.

∆ΛΠ 16, Ενσώµατα πάγια στοιχεία.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης πρέπει να ταξινοµείται ως ενσώµατο πάγιο στοιχείο
όταν η οικονοµική οντότητα προσδοκά την χρησιµοποίησής του για περισσότερες από µία περιόδους, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση ταξινοµείται ως απόθεµα.

∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση.
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµή στους ιδιοκτήτες ενός
µετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε το κόστος των συναλλαγών µεταξύ ιδιοκτητών, πρέπει
να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 ‘Φόροι Εισοδήµατος’. Ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις περιστάσεις τα
στοιχεία αυτά του φόρου εισοδήµατος θα µπορούν να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα.

∆ΛΠ 34, Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα συγκεκριµένο αναφερόµενο
κλάδο πρέπει να γνωστοποιείται µόνο όταν τα ποσά παρέχονται τακτικά στον επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών
αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης µεταβολή στο σύνολο τους για τον συγκεκριµένο κλάδο σε σχέση µε τα ποσά που
έχουν γνωστοποιηθεί στις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία
αναφορά στα ποσά που παρέχονται τακτικά στον επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.
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3β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε την
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και για τον λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε οντότητες που
κατατάσσονται στον ισολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµές και τις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να
υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια και να εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα
µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (euribor) έχει αναλογική
επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την χρήση 2011, καθώς και στα ίδια
κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 (sensitivity analysis) σε µια µεταβολή (αύξηση/µείωση) του
επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%.

2011
+0,5%

2010
-0,5%

+0,5%

-0,5%

Αποτέλεσµα χρήσεως κέρδος /(ζηµιά)

-8.105,89

8.105,89

-11.090,41

11.090,41

Ίδια Κεφάλαια κέρδος /(ζηµιά)

-8.105,89

8.105,89

-11.090,41

11.090,41

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και τις
πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών
συναλλαγών.
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2011

2010

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

177.208,68

378.645,27

Εµπορικές απαιτήσεις

100.519,05

1.443.783,80

1.157.965,96

1.171.837,67

1.435.693,69

2.994.266,74

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Το µεγαλύτερο µέρος των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων προέρχεται από το νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρρίκος
Ντυνάν, οι οποίες αναµένεται να τακτοποιηθούν/συµψηφιστούν µετά το πέρας των νοµικών διεκδικήσεων που
ξεκίνησαν µετά την παύση της σύµπραξης.
Για τις εµπορικές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, ο κίνδυνος θεωρείται αµελητέος.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται επίσης σε χαµηλά επίπεδα αφενός λόγω της διατήρησης επαρκών διαθεσίµων
και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες
ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία ισολογισµού
µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης.

Κατά την 31.12.2011
Εώς 1 έτος

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

480.744,16

908.792,68

0,00

23.060.458,52

0,00

0,00

23.541.202,68

908.792,68

0,00

∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Κατά την 31.12.2010
Εώς 1 έτος

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

463.283,27

1.389.536,84

0,00

13.903.563,18

0,00

0,00

14.366.846,45

1.389.536,84

0,00

∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους
µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα
µειώνει το κόστος κεφαλαίου.
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Επίσης, η Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία προβλέπει τη διατήρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στο
50% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση µείωσης της καθαρής θέσης κάτω
του 50% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρέπει να συνέλθει
προκειµένου να αποφασίσει για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, η Εταιρεία είχε συσσωρευµένες ζηµίες µε αποτέλεσµα το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων να καταστεί αρνητικό. Πρόθεση των µετόχων είναι η περαιτέρω οικονοµική υποστήριξη της Εταιρείας, η
οποία θα καταλήξει σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό)
µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον
ενοποιηµένο ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.

2011
Συνολικός ∆ανεισµός

2010

1.389.536,84

1.852.820,11

-177.208,68

-378.645,27

Καθαρό χρέος

1.212.328,16

1.474.174,84

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-19.402.390,60

-4.517.143,94

-18.190.062,44

-3.042.969,10

-6,66%

-48,45%

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα

Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

ε) Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε
την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Η Εταιρεία την χρήση 1/1 - 31/12/2011 δεν είχε περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, οι οποίες να επιµετρώνται
στην εύλογη τους αξία.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξία.
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Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών

2011
Λογιστική Αξία
Εύλογη αξία

2010
Λογιστική Αξία
Εύλογη αξία

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις

100.519,05

100.519,05

1.443.783,80

1.443.783,80

1.157.965,96

1.157.965,96

1.171.837,67

1.171.837,67

177.208,68

177.208,68

378.645,27

378.645,27

Μακροπρόθεσµα δάνεια

908.792,68

908.792,68

1.389.536,84

1.389.536,84

Εµπορικές υποχρεώσεις

610.104,35

610.104,35

1.291.073,41

1.291.073,41

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

480.744,16

480.744,16

463.283,27

463.283,27

22.065.243,14

22.065.243,14

12.174.530,49

12.174.530,49

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

3γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και
συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών
ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα
µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και σχετική αβεβαιότητα:
(α) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων:
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την 31
∆εκεµβρίου 2011 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των
στοιχείων του ενεργητικού. Το 2011 αναθεωρήθηκε η ωφέλιµη ζωή των εγκαταστάσεων σε κτίρια τρίτων
δεδοµένου ότι από την 1η Μαρτίου του 2012 η δραστηριότητα της Γαία µεταφέρθηκε από τα κτίρια του «Ερρίκος
Ντυνάν» στα κτίριο της Γενικής Κλινικής του Ιατρικού Αθηνών στο Μαρούσι.
(β) Ανάκτηση Αναβαλλόµενων φόρων Ενεργητικού:
H αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων ενεργητικού εµπεριέχει εκτιµήσεις αναφορικά µε την ανακτησιµότητά τους
και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων ενεργητικού επί µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών
απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια εκτιµήσεων αναφορικά µε την µελλοντική πραγµατοποίηση επαρκών
φορολογικών κερδών τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
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(γ) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού:
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων η διενέργεια των
οποίων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως η µελλοντική αύξηση των
αµοιβών των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Η ∆ιοίκηση προσπαθεί, σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιµά µε όσο το δυνατό καλύτερο
τρόπο τις παραµέτρους αυτές.
(δ) Αποµειώσεις απαιτήσεων:
Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του
Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως προς κάλυψη
επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία και
εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

2011

2010

Μισθοί και Ηµεροµίσθια και λοιπές παροχές

5.468.359,59

4.794.735,18

Εργοδοτικές εισφορές

1.525.765,33

1.345.647,84

212.375,32

62.201,97

7.206.500,24

6.202.584,99

-6.629.980,22

-5.653.564,67

576.520,02

549.020,32

Αποζηµιώσεις προσωπικού
Σύνολο Μισθοδοσίας
Μείον: έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος παραγωγής
Έξοδα Μισθοδοσίας (Σηµείωση 7)
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5.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2011
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 11)
Απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 12)
Σύνολο
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής

2010

2.530.350,43

564.276,59

43.442,76

36.097,25

2.573.793,19

600.373,84

-2.573.793,19

-600.373,84

0,00

0,00

Έξοδα Αποσβέσεων (Σηµείωση 7)

Για την χρήση του 2011 υπολογίστηκαν αποσβέσεις για βάση της νέας διάρκειας ωφέλιµης ζωής των παγίων (βλέπε
βασικές λογιστικές αρχές παράγραφος (δ). Η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των εγκαταστάσεων σε κτίρια τρίτων
µειώθηκε δεδοµένου ότι από την 1η Μαρτίου του 2012 η δραστηριότητα της Γαία µεταφέρθηκε από τα κτίρια του
«Ερρίκος Ντυνάν» στα κτίριο της Γενικής Κλινικής του Ιατρικού Αθηνών στο Μαρούσι.

6.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

2011

2010

Μισθοδοσία (Σηµείωση 4)

6.629.980,22

5.653.564,67

Αποσβέσεις (Σηµείωση 5)

2.573.793,19

600.373,84

203.828,39

114.312,69

8.024.336,09

7.799.041,33

439.103,41

324.456,33

17.871.041,30

14.491.748,86

Αναλώσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Σύνολο
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7.

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2011

2010

Μισθοδοσία (Σηµείωση 4)

576.520,02

549.020,32

Αµοιβές Τρίτων

422.333,48

410.475,86

6.274,52

380,33

553.872,44

505.737,52

1.559.000,46

1.465.614,03

Φόροι Τέλη
Λοιπά
Σύνολο

8.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α)

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο λοιπών εξόδων
Αποτέλεσµα λοιπών εσόδων/εξόδων
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2011

2010

312.009,00

376.600,85

11.401,63

4.721,87

323.410,63

381.322,72

-174.372,63

-1.652,34

-174.372,63

-1.652,34

149.038,00

379.670,38
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9.

ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α)

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

2011
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων και συναφή έξοδα

2010

-422,60

-440,05

-61.974,90

-70.577,05

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

-62.397,50

-71.017,10

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας

1.279,49

1.519,83

1.279,49

1.519,83

-61.118,01

-69.497,27

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για την χρήση
2011 είναι 20% (24% την 31η ∆εκεµβρίου 2010).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:
2011
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων

2010

-2.110.422,07

1.275.946,36

-2.110.422,07

1.275.946,36

Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό του φόρου εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται παρακάτω:
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Ζηµίες προ Φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος
Μη-εκπιπτόµενες ∆απάνες
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή φορολογίας
Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενος φόρος
∆απάνες για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενος φόρος
∆ιαγραφή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων
Σύνολο Φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης

(12.774.824,59)

(9.475.194,01)

20%

24%

-2.554.964,92

-2.274.046,56

82.292,05

396,56

0,00

322.690,58

4.164.604,22

675.013,06

377.685,36

0,00

40.805,36

0,00

2.110.422,07

(1.275.946,36)

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την σύστασή της, την 19η ∆εκεµβρίου 2008. Για τη
χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων
χρήσεως 2011.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και
των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η επίπτωση που έχουν στα
αποτελέσµατα χρήσεως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Υπόλοιπο την
01.01.2010
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Αναγνώριση στα
Αποτελέσµατα

Υπόλοιπο την
31.12.2010

21.635,80

11.481,20

33.117,00

680,88

11.476,52

12.157,40

618.761,98

1.346.690,28

1.965.452,26

641.078,66

1.369.648,00

2.010.726,66

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οικονοµικές αποσβέσεις

(6.291,92)

(50.328,60)

(56.620,52)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

(4.042,25)

(43.373,04)

(47.415,29)

Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων

(10.334,17)

(93.701,64)

(104.035,81)

Σύνολο Αναβαλλόµενης Φορολογίας

630.744,49

1.275.946,36

1.906.690,85

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Φορολογική Ζηµία
Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων

Η Εταιρεία δεν αναµένεται τα επόµενα έτη να σηµειώσει κέρδη προκειµένου να απορροφήσει τις αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε πλήρη διαγραφή τους.
Υπόλοιπο την
01.01.2011

Αναγνώριση στα
Αποτελέσµατα

Υπόλοιπο την
31.12.2011

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

33.117,00

(33.117,00)

0,00

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης

12.157,40

(12.157,40)

0,00

1.965.452,26

(1.965.452,26)

0,00

2.010.726,66

(2.010.726,66)

0,00

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οικονοµικές αποσβέσεις

(56.620,52)

(56.421,28)

(113.041,80)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

(47.415,29)

(43.274,13)

(90.689,42)

Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων

(104.035,81)

(99.695,41)

(203.731,22)

Σύνολο Αναβαλλόµενης Φορολογίας

1.906.690,85

(2.110.422,07)

(203.731,22)

Φορολογική Ζηµία
Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων
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11. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Βελτιώσεις σε
Ακίνητα Τρίτων
Αξία Κτήσης ή Αξία Αποτίµησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες

Κτίρια υπό
Κατασκευή

0,00

1.968.671,10

Μηχανήµατα &
Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις
2.647.126,63

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισµός
1.354.794,55

Σύνολο

5.970.592,28

180.209,18

682.478,31

761.020,06

282.327,87

1.906.035,42

Αναπροσαρµογή αξίας Ακινήτων

(360.435,19)

0,00

(471.295,37)

(207.790,06)

(1.039.520,62)

Μεταφορές από Πάγια υπό Κατασκευή

2.651.149,41

(2.651.149,41)

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2010

2.470.923,40

0,00

2.936.851,32

1.429.332,36

6.837.107,08

0,00

0,00

(42.023,77)

(28.300,84)

(70.324,61)

(94.794,12)

0,00

(290.231,81)

(179.250,66)

(564.276,59)

0,00

0,00

252,41

3.115,18

3.367,59

(94.794,12)

0,00

(332.003,17)

(204.436,32)

(631.233,61)

Αναπόσβεστη Αξία µε 31 ∆εκεµβρίου 2010

2.376.129,28

0,00

2.604.848,15

1.224.896,04

6.205.873,47

Αξία Κτήσης ή Αξία Αποτίµησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2011

2.470.923,40

0,00

2.936.851,32

1.429.332,36

6.837.107,08

Προσθήκες

0,00

0,00

123.534,30

55.493,58

179.027,88

Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές

0,00

0,00

(45.862,91)

(7.455,00)

(53.317,91)

2.470.923,40

0,00

3.014.522,71

1.477.370,94

6.962.817,05

(94.794,12)

0,00

(332.003,17)

(204.436,32)

(631.233,61)

(2.036.682,24)

0,00

(301.188,79)

(192.479,40)

(2.530.350,43)

0,00

0,00

3.439,67

665,53

4.105,20

(2.131.476,36)

0,00

(629.752,29)

(396.250,19)

(3.157.478,84)

339.447,04

0,00

2.384.770,42

1.081.120,75

3.805.338,21

Σωρευµένες Αποσβέσεις µε 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Αναπροσαρµογής αξίας Ακινήτων
Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2010

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2011
Σωρευµένες Αποσβέσεις µε 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Εκποιηθέντων / ∆ιαγραφθέντων
Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2011

Αναπόσβεστη Αξία µε 31 ∆εκεµβρίου 2011

Κανένα στοιχείο του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού δεν έχει δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.
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12. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λογισµικά
προγράµµατα
Αξία Κτήσης ή Αξία Αποτίµησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2010

66.858,73

Προσθήκες

125.369,11

Αναπροσαρµογή αξίας Ακινήτων

(28.442,87)

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2010

163.784,97

Σωρευµένες Αποσβέσεις µε 1 Ιανουαρίου 2010

(2.199,40)

Αποσβέσεις

(36.097,25)

Αποσβέσεις Αναπροσαρµογής αξίας Ακινήτων

213,17

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2010

(38.083,48)

Αναπόσβεστη Αξία µε 31 ∆εκεµβρίου 2010

125.701,49

Αξία Κτήσης ή Αξία Αποτίµησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2011

163.784,97

Προσθήκες

14.421,87

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2011

178.206,84

Σωρευµένες Αποσβέσεις µε 1 Ιανουαρίου 2011

(38.083,48)

Αποσβέσεις

(43.442,76)

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2011

(81.526,24)

Αναπόσβεστη Αξία µε 31 ∆εκεµβρίου 2011

96.680,60
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13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής:

2011
Α’ ύλες και αναλώσιµα
Σύνολο

2010

70.447,16

172.291,80

70.447,16

172.291,80

14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

2011
Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες
Σύνολο

2010

95.751,81

1.442.947,64

4.767,24

836,16

100.519,05

1.443.783,80

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης:

2011
Πελάτες (30 - 60 ηµέρες)
Σύνολο

2010

95.751,81

1.442.947,64

95.751,81

1.442.947,64

15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

2011

2010

Χρεώστες διάφοροι

592.907,26

1.141.864,72

Προκαταβολές και πιστώσεις

346.146,99

1.300,00

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων

178.925,25

0,00

39.986,46

28.672,95

1.157.965,96

1.171.837,67

Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
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16. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται µε τη µητρική της,
καθώς και µε τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεµένες αυτής.
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε συνδεδεµένες έχουν ως κάτωθι:
Υποχρεώσεις προς:
την 31.12.2011 την 31.12.2010
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
Σύνολο

17.043.866,32

10.497.854,97

154,78

0,00

17.044.021,10

10.497.854,97

Απαιτήσεις από:
την 31.12.2011 την 31.12.2010
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
Σύνολο

178.925,25

0,00

178.925,25

0,00

Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:
Αγορές από:
2011
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
Σύνολο

2010
0,00

1.697,45

0,00

1.697,45

Εσοδα από:
2011
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
Σύνολο

2010

96.726,05

0,00

96.726,05

0,00

Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης διαµορφώνονται ως
εξής:
2011
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών της ∆ιοίκησης ποσού:
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2010
34.022,00
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17. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:

2011
Ταµείο
Καταθέσεις σε τράπεζες - καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

2010

2.092,21

2.606,74

175.116,47

376.038,53

177.208,68

378.645,27

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε τα εκάστοτε διαµορφωµένα επιτόκια που καθορίζονται από αυτές (βλέπε
σηµείωση 9).

18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Την 31η ∆εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 5.925.000,00 και αποτελούνταν από
592.500 µετοχές αξίας € 10,00 η κάθε µία (592.500.000 τεµάχια µε € 10,00 αξία κάθε µία το 2010).

2011

2010

Αριθµός µετοχών

592.500

592.500

Ονοµαστική αξία

10,00

10,00

5.925.000,00

5.925.000,00

5.925.000,00

5.925.000,00

Αποτελέσµατα εις Νέο

(25.327.390,60)

(10.442.143,94)

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων

(19.402.390,60)

(4.517.143,94)

Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο
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Παρακάτω παρατίθενται οι κινήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου για τις χρήσεις 2010 και 2011:

Μετοχικό κεφάλαιο την 1η Ιανουαρίου 2010

60.000,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (29.09.2010)

5.865.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο την 31η ∆εκεµβρίου 2010

5.925.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο την 1η Ιανουαρίου 2011

5.925.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο την 31η ∆εκεµβρίου 2011

5.925.000,00

19. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

(α)Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 1.525.765,33
(β)Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία οι
εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει
ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του
εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα
αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση
αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η
Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
∆ιεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγµατοποίησε εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που
απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν
Έσοδα από αντιστροφή σχηµατισµένης πρόβλεψης
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων (Σηµείωση 4)
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης
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2011

2010

165.585,00

108.179,00

(212.375,32)

(4.795,97)

(8.761,32)

0,00

212.375,32

62.201,97

156.823,68

165.585,00

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, έχουν ως
κάτωθι:
2011

2010

103.632,68

150.407,00

53.191,00

15.178,00

156.823,68

165.585,00

37.034,00

61.381,00

7.778,00

5.459,00

(9,00)

0,00

158.811,00

(7.632,00)

203.614,00

59.208,00

8.761,32

2.993,97

212.375,32

62.201,97

165.585,00

108.179,00

37.034,00

61.381,00

7.778,00

5.459,00

(212.375,32)

(1.802,00)

Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών και αντιστροφή πρόβλεψης

158.811,00

(7.632,00)

Αναλογιστικές ζηµίες

(53.200,00)

(15.178,00)

103.632,68

150.407,00

Παρούσα αξία χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης:
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικές ζηµίες
Κόστος τερµατισµού εργασίας
Κανονική χρέωση στα αποτελέσµατα
Πρόσθετο κόστος (όφελος) επιπλέον παροχών
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα

Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές

Παρούσα αξία τέλους χρήσεως

Βασικές υποθέσεις:

2011

2010

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,81%

5,25%

Ποσοστό αύξησης αµοιβών

2,50%

4,20%

Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή

2,50%

2,50%
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20. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2011
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο
Σύνολο ∆ανείων

2010

908.792,68

1.389.536,84

908.792,68

1.389.536,84

480.744,16

463.283,27

480.744,16

463.283,27

1.389.536,84

1.852.820,11

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:
2011

2010

Μέχρι ένα έτος

526.704,84

526.704,85

Από 2 έως 5 έτη

943.928,44

1.470.633,29

1.470.633,28

1.997.338,14

-81.096,44

-144.518,03

1.389.536,84

1.852.820,11

Σύνολο
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής:
2011

2010

Μέχρι ένα έτος

480.744,16

463.283,27

Από 2 έως 5 έτη

908.792,68

1.389.536,84

1.389.536,84

1.852.820,11

Σύνολο

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο για την χρήση του 2011 ήταν 3,85% ενώ της αντίστοιχης περιόδου τους 2010 ήταν 3,20%.
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21. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

2011

2010

Προµηθευτές εσωτερικού

394.875,18

742.549,21

Υποχρεώσεις σε συνδεµένες

191.860,73

191.849,38

23.368,44

356.674,82

610.104,35

1.291.073,41

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες
Σύνολο

22. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής:

2011
Υποχρεώσεις προς µετόχους
(ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου)
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις σε συνδεµένες
∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

2010

16.837.000,00

10.291.000,00

2.097.515,20

580.789,84

2.767.366,12

869.282,41

15.160,37

15.160,37

348.201,45

418.297,87

22.065.243,14

12.174.530,49

23. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις:
∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές κατά της Εταιρείας, , οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση . Η Εταιρεία, εντός του 2012, θα ασκήσει όλα τα νόµιµα δικαιώµατα για την
διεκδίκηση αποζηµιώσεως προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµιάς που επήλθε µετά την παύση της
σύµπραξης µε το νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν.
(β) ∆εσµεύσεις:
(i) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα:
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2011 ανέρχονται σε € 6.102,00 (€ 6.018,00 την χρήση 2010). Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την καταβολή µισθωµάτων
κατανέµονται χρονικά ως εξής:
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2011
Μέχρι ένα έτος

2010

6.000,00

6.000,00

Από 2 έως 5 έτη

12.000,00

24.000,00

Μετά τα 5 έτη

30.000,00

60.000,00

48.000,00

90.000,00

Σύνολο

(ii) Εγγυήσεις:
∆εν υπάρχουν.

24. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την Πέµπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η λειτουργία της µαιευτικής κλινικής «ΓΑΙΑ» του Οµίλου Ιατρικό Αθηνών
εντός του γενικού νοσοκοµείου της Εταιρείας, Ιατρικό Αθηνών - Κλινική Αµαρουσίου.
Κατά την διάρκεια του 2012 οι µέτοχοι έχουν καταβάλλει το ποσό των € 780.000, που προορίζεται για
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 26.03.2012

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 048099

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 350622
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Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΥΡΚΟΣ
Α.∆.Τ. Χ614651

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
από 1η Ιανουαρίου 2011 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2011
(Ποσά σε Ευρώ)
(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.N.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, αποσκοπούν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.iatriko.gr, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Έδρα: Λ. Μεσογείων 109 - 111
01.01 - 31.12.2011

Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 67449/01/Β/08/404(2009)
Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία: Νοµαρχία Αθηνών
Ηµεροµηνία εγκρίσεως των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26.03.2012

6.567.297,18

6.171.995,77

Μικτά αποτελέσµατα

-11.303.744,12

-8.319.753,09

και επενδυτικών αποτελεσµάτων

-12.713.706,58

-9.405.696,74

(Ζηµιές) προ φόρων

-12.774.824,59

-9.475.194,01

-14.885.246,66

-8.199.247,65

(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Eυθύµιος Αντωνόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία: ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Ε.Π.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη - Με έµφαση θεµάτος
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

http://www.iatriko.gr/

(Ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Ιδιοκτήτες µητρικής

-14.885.246,66

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιδιοκτήτες µητρικής
(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Μεταξάς
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπαγετάκος
Αντιπρόεδρος: Παύλος Παπακώστας
∆. Σύµβουλος: Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος

Μέλη: Ευθυµία Βλαχοκώστα
Γεώργιος Ζέρδιλας
Βασίλειος Μπαρδής
Θεοδώρα Νεζερίτη
Αθανάσιος Τσούµπης

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

-8.199.247,65

0,00

-968,48

-14.885.246,66

-8.200.216,13

-14.885.246,66

-8.200.216,13

-25,1228

-52,6169

0,0000

0,0000

-10.139.913,39

-8.805.322,90

(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

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

01.01 - 31.12.2010

Κύκλος εργασιών

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

31.12.2011

31.12.2010

01.01 - 31.12.2011

01.01 - 31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

6.205.873,47

Αποτελέσµατα προ φόρων

96.680,60

125.701,49

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

0,00

2.010.726,66

3.805.338,21

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

70.447,16

172.291,80

Απαιτήσεις από πελάτες

95.751,81

1.443.783,80

1.339.941,88

1.550.482,94

5.408.159,66

11.508.860,16

5.925.000,00

5.925.000,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιων (α)

-25.327.390,60

-10.442.143,94

-19.402.390,60

-4.517.143,94

908.792,68

1.389.536,84

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

360.554,90

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)

269.620,81

480.744,16

463.283,27

23.060.458,52

13.903.563,18

24.810.550,26

16.026.004,10

5.408.159,66

11.508.860,16

-12.774.824,59

-9.475.194,01

Αποσβέσεις

2.573.793,19

600.373,84

Προβλέψεις

-8.761,32

57.406,00

Αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-808,48

-968,48

62.397,50

69.497,27

101.844,64

-125.556,63

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

1.357.136,46

-719.252,20

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

9.209.743,59

4.955.549,03

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-62.397,50

Φόροι που πληρώθηκαν
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-71.017,10

-52.848,25

970.902,86

405.275,24

-3.738.259,42

-193.449,75

-2.031.404,53

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

48.741,70

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

1.279,49

1.519,83

-143.428,56

-2.029.884,70

0,00

5.865.000,00

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Είσπραξη από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
31.12.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-2.181.927,81

-14.885.246,66

-8.200.216,13

0,00

5.865.000,00

-19.402.390,60

-4.517.143,94

0,00

-463.283,27

-358.447,71

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-463.283,27

5.506.552,29

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

-201.436,59

-261.591,83

31.12.2010

-4.517.143,94

Αύξηση Κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010
αντίστοιχα)

Πληρωµές από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

378.645,27

640.237,10

177.208,68

378.645,27

0,00

0,00

0,00
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
2. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 31.12.2011 ήταν 188 άτοµα (31.12.2010: άτοµα 262).

8. Γνωστοποιήσεις συναλλαγές της Εταιρείας, µε τις συνδεδεµένες προς αυτή εταιρείες όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,

3. ∆εν υφίστανται επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες ενδέχεται να

είναι: (ποσά σε € )

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία εντός του 2012, ξεκίνησε την νοµική διεκδίκηση

α) Έσοδα: _________€

96.726,05

αποζηµίωσης από το νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν.

β) Έξοδα: _________€

0,00

178.925,25
γ) Απαιτήσεις: _____€
δ) Υποχρεώσεις: ____€ 17.044.021,10
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης: € 127.916,00

4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της, 19 ∆εκεµβρίου 2008. ∆εν έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις
αναφορικά µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Για την χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρου 82, παρ. 5, του Ν. 2238/1994. Το φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων.

9. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά µεταγενέστερα γεγονότα τα οποία αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις

5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει

Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, πέραν αυτών που αναφέρονται στις σηµείωση 24 επί των σηµειώσεων

η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, η οποία και συµµετείχε την 31.12.2011

των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2011.

µε ποσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

10. Το Θέµα Έµφασης στην Έκθεση Ελέγχου στο οποίο αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά στο

6. Τα κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση τον µέσο σταθµικό αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.

γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι

7. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης χρήσης

προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις
έχουν συνταχθεί µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.T. ΑΕ 048099

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 350622

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΥΡΚΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 614651
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