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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της μητρικής ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ /
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της
εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια εποπτική αρχή :
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
www.mitera.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:
26/3/2012
Νόμιμος ελεγκτής :
Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)
Ελεγκτική εταιρία:
Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :
Με σύμφωνη γνώμη – Θέμα έμφασης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Αρετή Σουβατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ.
8. Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μέλος Δ.Σ.
2. Ανδρέας Βγενόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9. Παντελεήμων Δημόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
3. Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος
10. Φώτιος Καρατζένης, Μέλος Δ.Σ.
4. Νικόλαος Παπαδημητρίου, Μέλος Δ.Σ.
11. Μαρία Δρίβα, Μέλος Δ.Σ.
5. Γεράσιμος Μπελεβώνης, Μέλος Δ.Σ.
12. Αντώνιος Βουκλαρής, Μέλος Δ.Σ.
6. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Μέλος Δ.Σ.
13.Γεώργιος Σκούρτης, Μέλος Δ.Σ.
7. Γεώργιος Κουλούρης, Μέλος Δ.Σ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ενοποιημένα Στοιχεία
31/12/2011
31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
73.939.616
73.442.249
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
502.388
760.935
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
27.710.225
27.949.115
Αποθέματα
2.356.838
2.536.946
Απαιτήσεις από πελάτες
16.164.476
16.057.481
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
7.431.778
15.357.662
Σύνολο Ενεργητικού
128.105.321
136.104.387
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
33.054.004
21.738.120
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
(3.376.416)
6.842.402
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών
μητρικής εταιρείας (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Στοιχεία Εταιρείας
31/12/2011
31/12/2010
56.162.332
55.555.989
440.995
693.157
49.676.146
49.845.997
1.786.806
1.950.161
15.057.923
14.723.066
6.020.166
11.786.411
129.144.369 134.554.781
33.054.004
10.461.708

21.738.120
17.968.124

29.677.588
1.517.843
31.195.431
280.956
18.730.803
51.628.872
26.269.259
96.909.890

28.580.522
1.862.500
30.443.023
19.882.312
18.526.390
39.369.368
27.883.293
105.661.364

43.515.712
43.515.712
70.943
14.787.893
49.030.576
21.739.245
85.628.657

39.706.244
39.706.244
19.704.450
14.305.771
39.164.407
21.673.910
94.848.537

128.105.321

136.104.387

129.144.369

134.554.781

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ενοποιημένα Στοιχεία
1/1-31/12/11 1/1-31/12/10
Κύκλος Εργασιών
77.396.817
95.399.745
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
(8.994.393)
(1.725.214)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(16.297.191) (10.080.606)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
(19.891.707) (12.902.993)
Μείον φόροι
(856.064)
(2.301.788)
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)
(20.747.771) (15.204.781)
Ιδιοκτήτες μητρικής
(20.403.113) (14.865.652)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(344.658)
(339.129)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α) + (Β)
(20.747.771) (15.204.781)
Ιδιοκτήτες μητρικής
(20.403.113) (14.865.652)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(344.658)
(339.129)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(11.600.111)
(5.384.648)

Στοιχεία Εταιρείας
1/1-31/12/11 1/1-31/12/10
61.115.777
73.203.586
(9.187.220)
(2.477.902)
(13.534.755)
(16.939.911)
(750.801)
(17.690.712)
(17.690.712)
-

(7.803.647)
(8.686.781)
(1.927.474)
(10.614.254)
(10.614.254)
-

(17.690.712)
(17.690.712)
-

(10.614.254)
(10.614.254)
-

(9.954.541)

(7.803.647)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ενοποιημένα Στοιχεία
Στοιχεία Εταιρείας
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
30.443.023
45.749.286
39.706.244
50.320.498
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
(20.747.771) (15.204.781)
(17.690.712) (10.614.254)
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους
21.500.179
21.500.179
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά από φόρους
Μεταβολές στα δικαιώματα μειοψηφίας
(101.481)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)
31.195.431
30.443.023
43.515.711
39.706.244

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αρετή Σουβατζόγλου
ΑΔΤ AI091976

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Λάιος
ΑΔΤ ΑΖ541056
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 79118 - Α΄ΤΑΞΕΩΣ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ανδρέας Καρταπάνης
ΑΔΤ ΑΕ140679

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ελεονώρα Κελεπούρη
ΑΔΤ Σ028050

(έμμεση μέθοδος)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού
Προβλέψεις
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων
Μερίδιο καθαρών (κερδών) /ζημιών από συγγενείς που ενοποιούνται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μερίσματα
Μη ταμειακά έξοδα
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές ασώματων παγίων
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
Δάνεια πληρωθέντα
Έκδοση κοινών μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

Στοιχεία Εταιρείας
1/1-31/12/11
1/1-31/12/10

(19.891.707)

(12.902.993)

(16.939.911)

(8.686.781)

4.697.080
647.069
1.298.516
(38.008)

4.695.958
695.599
3.616.384
600.012
2.864

3.580.215
474.824
1.084.939
3.219

3.568.809
698.498
1.403.586
(104.238)
8.364

(1.356.674)
(162.867)
(6.960)
3.358.008
3.984

250.000
(856.072)
(213.604)
(30.618)
1.662.741
-

(895.808)
(141.865)
(279)
3.227.328
-

(853.465)
(132.328)
(859)
1.525.260
(800.086)
-

(11.451.558)
180.108
(1.190.394)
6.968.118
(543.015)

(2.479.729)
1.737.350
(938.912)
(5.370.348)
10.465.054

(9.607.338)
163.355
(834.857)
5.795.348
(256.617)

(3.373.239)
1.625.228
(679.257)
(3.528.775)
7.691.848

(3.228.477)
(1.022.994)
(10.288.213)

(1.385.203)
(5.189.842)
(3.161.630)

(3.121.876)
(714.808)
(8.576.792)

(1.310.706)
(4.319.754)
(3.894.655)

(5.062.088)

(12.932.140)

(3.909.271) (11.342.979)

(86.139)
242.596
6.961
14.002
(4.884.668)

(359.480)
150.513
30.618
128.278
(12.982.212)

(72.448)
(293.956)
128.157
145.013
720.078
279
859
100.275
(3.853.283) (10.670.711)

14.198.064
(21.650.000)
21.500.178
(789.917)

16.550.000
(89.922)
(930.863)

12.300.000
(21.450.000)
21.500.178
(617.339)

16.550.000
(703.936)

13.258.324

15.529.215

11.732.840

15.846.065

(1.914.556)
3.842.348
1.927.792

(614.627)
4.456.975
3.842.348

(697.235)
1.956.112
1.258.877

1.280.699
675.413
1.956.112

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του 2011 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ, περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης,
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής
99,05 % (άμεσα και έμμεσα) επί της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ
3. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση.
4. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορούν σε απαιτήσεις
ασθενών ή κληρονόμων αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισμα που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές
εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice), η Εταιρεία έχει
σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 7,1 εκ. και ο Όμιλος αντίστοιχα πρόβλεψη ύψους € 8 εκ. περίπου. Δεν αναμένεται
να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλου καθώς και
αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί (Σημείωση 10.29 της Ετήσιας Οικονομικής
Έκθεσης).
6. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 800 χιλ. € για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις . Το ποσό της
αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 975 χιλ. € περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε
εταιρείας παρατίθεται στη σημείωση 10.29 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία είναι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2010
Μισθωτοί
1.146
1.141
892
880
Ημερομίσθιοι
19
39
1.165
1.180
892
880
8. H Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ αποφάσισε στης 30 Δεκεμβρίου 2011, την αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου της με μετρητά. Την 20/03/2012 , το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού των
€ 11.315.883,60 που αντιστοιχεί σε 18.859.806 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και συνολικής υπέρ το άρτιο
αξίας 0,54 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικής υπέρ το άρτιο αξίας € 10.184.295,24. Περαιτέρω στη σημείωση 10.11 της ετήσιας
οικονομικής έκθεσης
9. Το θέμα έμφασης της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας αναφέρεται στην ύπαρξη αβεβαιότητας αναφορικά με τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που θα προκύψουν για την Εταιρεία και τον όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού,
καθώς και στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της. Στις σημειώσεις 10.15 και 11.3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης παρατίθενται
οι δράσεις της Διοίκησης του Ομίλου για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων
10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα
819.056
327.554
Έξοδα
14.705.046
12.359.279
Απαιτήσεις
1.285.993
1.081.190
Υποχρεώσεις
10.502.440
9.178.385
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης
1.566.915
1.252.529
11.Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τις χρήσεις 2010 και 2011 είναι μηδέν.
12. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από
θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
14. Για τη χρήση του 2011, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος.
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