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ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2007
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της « ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
στις 28/02/2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.mitera.gr. Επισηµαίνεται ότι τα
δηµοσιευόµενα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας και του οµίλου , σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

Η εταιρεία στις 31/10/2007 έγινε θυγατρική της εισηγµένης στο ΧΑΑ εταιρείας «ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.». Εποµένως σύµφωνα µε το νόµο οι οικονοµικές της καταστάσεις καθώς και οι
καταστάσεις των θυγατρικών της θα έπρεπε να συνταχθούν σύµφωνα µε

τα ∆ιεθνή

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για πρώτη φορά. Ως ηµεροµηνία
µετάβασης στην περίπτωση µας ορίστηκε υποχρεωτικά η 31/12/2005 ώστε για λόγους
συγκριτικής πληροφόρησης να υπάρχουν οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2006
σύµφωνες µε τα ∆ΠΧΠ. Υπενθυµίζουµε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως
αυτής είχαν συνταχθεί µε βάση τις προηγούµενες γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Στις
σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων παραθέτουµε αναλυτικό πίνακα από τους
οποίους προκύπτουν οι διαφορές στα αποτελέσµατα που είχαν προκύψει και δηµοσιευτεί
και σ’αυτά που περιέχονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Παραθέτουµε
επίσης πίνακα από τον οποίο προκύπτουν οι αιτίες και τα ποσά µε τα οποία επηρεάστηκε η
καθαρή θέση της εταιρείας από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ.
Υπενθυµίζεται ότι η εταιρεία µας έγινε άµεσα και έµµεσα µητρική των εταιρειών ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε, ΛΗΤΩ ΑΕ., ΑLAB ΑΕ και ΛΗΤΩ LAB ΑΕ στις 22/12/2006. Η
πρώτη ενοποίηση των εταιρειών αυτών έγινε µε ηµεροµηνία 31/12/2006 λόγω του πολύ
µικρού διαστήµατος που µεσολαβούσε από τη δηµιουργία της σχέσης µητρικής –
θυγατρικών και του τέλους της χρήσεως. Έτσι στην πρώτη ενοποίηση δεν ενοποιήθηκαν
αποτελέσµατα χρήσεως αλλά µόνο τα κονδύλια των ισολογισµών.
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Τα ποσοστά συµµετοχής στις παραπάνω εταιρείες στις 31/12/2007 έχουν διαµορφωθεί ως
εξής:
Α) ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Άµεση συµµετοχή

Β) ΛΗΤΩ ΑΕ

Άµεση συµµ.

32,903%

Έµµεση συµµ.

37,224%

Γ)

ALPHA LAB

73,83%

Έµµεση

70,127%
70,127%

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στις 31/12/2007 έχει διαµορφωθεί ως
εξής :
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΑΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠ.

ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ

Ποσοστό

4.274.704

11,80 %

31.433.011

86,76%

522.485

1,44 %

36.230.200

100%

&

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΕ

Μετοχές

Αποτελέσµατα σε επίπεδο µητρικής εταιρείας
Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 76,8 εκατ. ευρώ έναντι 68,8 εκατ. της
προηγούµενης χρήσης 2006. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 11,63%.Το κόστος
πωλήσεων ανήλθε αντίστοιχα σε 56,5 εκατ. ευρώ έναντι 51,6 εκατ. στο 2006
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5% . Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το µικτό κέρδος επί του
κύκλου εργασιών από 24,92 % στο 2006 να ανέλθει σε 26,45 % στο 2007.Τα
αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7 εκατ. ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση
επιβαρύνθηκε µε 1,7 εκατ. ευρώ χρεωστικούς τόκους από τους οποίους όµως 290. Χιλ.
ευρώ αφορούν τόκους προβλέψεων στην παρούσα αξία για έκτακτους κινδύνους , οι
οποίοι όµως θα καταβληθούν στο µέλλον στο βαθµό που η εταιρεία θα κληθεί να
καταβάλλει τις αποζηµιώσεις για τις οποίες έχει σχηµατίσει τις προβλέψεις.
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Αποτελέσµατα σε επίπεδο µητρικής οµίλου

Σε επίπεδο οµίλου

ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 97,5 εκατ. ευρώ

ενώ το κόστος

πωλήσεων σε 73,7 εκατ. Το µικτό κέρδος ανήλθε σε 23,8 εκατ. ευρώ ή 24,42 % επί του
κύκλου εργασιών. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από τα οποία
324 χιλ. αφορούν σε τόκους προβλέψεων στην παρούσα αξία για έκτακτους κινδύνους.
Όπως αναφέρουµε παραπάνω στην προηγούµενη χρήση 2006 δεν είχαν ενοποιηθεί
αποτελέσµατα . Εποµένως τα ποσά των αποτελεσµάτων της χρήσεως αυτής δεν αφορούν
στον όµιλο αλλά µόνο στη µητρική και εποµένως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα
κονδύλια της κλειόµενης χρήσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προς τους Μετόχους της «ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.».

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της
«ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.





















































Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
σχετικά

µε

την

κατάρτιση

και

εύλογη

παρουσίαση

οικονοµικών

καταστάσεων,

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη
αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών
και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.















∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και
διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν
την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω
απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας.











Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας
και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις
Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα

03 Μαρτίου 2008

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΟΥΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12051

ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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Ισολογισµός 31.12.2007
Ο Όµιλος
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Η Εταιρεία



Ενσώµατα Πάγια

65.928.646,56

59.259.618,96

48.298.181,18

41.538.534,72

Υπεραξία

26.510.034,93

26.708.626,96

0,00

0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

659.150,36

1.062.710,23

434.237,95

409.711,38

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0,00

0,00

37.535.825,34

39.295.948,80

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ.
Στοιχεία

84.921,22

200.589,26

20.643,67

19.948,51

Περιουσ.
621.548,30
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621.548,30

&



$



$

'

&





















































!



"

0,00


$



$

0,00
$

$

$

$

&

%

$



%

%

&

%

#



Αποθέµατα

2.471.585,93

2.312.432,17

1.795.074,19

1.573.748,04

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

12.513.368,84

11.973.098,82

10.383.802,65

9.915.861,86

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

2.507.680,63

4.929.692,86

979.436,53

851.686,68
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Μετοχικό κεφάλαιο

21.738.120,00

20.316.000,00

21.738.120,00

Αποθεµατικά κεφάλαια

9.304.438,14

3.854.674,33

9.017.987,33

3.854.674,33

Κέρδη (ζηµιές) εις νέον

19.578.861,38

20.620.063,38

20.169.311,76

20.620.063,38
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∆άνεια

22.215.080,57

353.759,49

21.567.670,34

0,00

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

4.591.151,11

4.294.435,39

2.697.354,45

2.433.014,36

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
µετά την έξοδο απο την υπηρεσία

3.451.086,50

3.230.134,63

2.569.421,50

2.416.877,63

Προβλέψεις λοιπές

5.955.661,00

6.855.183,14

5.013.080,00

6.240.134,14
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Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

10.865.840,42

10.579.259,97

8.648.266,44

Φόρος εισοδήµατος

3.289.353,45

5.446.528,82

3.042.169,60

4.740.990,25

∆άνεια

5.836.601,61

26.331.203,51

4.983.820,09

25.951.041,02
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Πωλήσεις

97.476.495,62

68.793.797,12

76.820.513,13

68.793.797,12

Κόστος Πωληθέντων

73.672.353,85

51.647.996,33

56.501.900,86

51.647.996,33
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Λοιπά έσοδα λειτουργικά

3.605.321,96

3.760.188,19

2.922.944,68

3.760.188,19

Εξοδα ∆ιάθεσης

165.172,64

0,00

0,00

0,00

Εξοδα ∆ιοίκησης

5.781.549,09

3.306.611,11

3.914.755,08

3.306.611,11

Λοιπά έξοδα λειτουργικά

2.130.972,40

1.420.130,20

1.688.830,38

1.420.130,20
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Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

26.766,30

43.537,99

2.720,06

43.537,99

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

1.812.230,88

649.956,89

1.687.466,26

649.956,89

Κέρδη από πώληση θυγατρικών

84.979,71

Κέρδη από συγγενείς

0,00

724.980,23

606.289,82

724.980,23
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Φορολογία
α) Φόρος εισοδήµατος

4.388.855,27

5.030.958,33

3.896.393,64

5.030.958,33

γ) Αναβαλλόµενη φορολογία

215.875,83

-269.629,10

264.340,09

-269.629,10

4.604.731,10
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∆ικαιώµατα µειοψηφίας

334.946,90

Μέτοχοι µητρικής

12.691.606,73
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Κέρδη προ φόρων

17.631.284,73

16.297.809,00

16.559.515,11

16.297.809,00

3.071.550,59

1.915.492,86

2.097.183,34

1.915.492,86

Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

266.639,38

159.572,44

181.987,48

159.572,44

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

439.960,55

273.695,84

325.554,55

273.695,84

Λοιπές προβλέψεις

1.803.309,00

1.390.077,00

1.509.920,00

1.390.077,00

Κέρδη από πώληση παγίων

-33.050,71

-709,99

-26.913,71

-709,99

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

Κέρδη από πώληση συµµετοχών

-84.979,71

Εσοδα από τόκους

-26.766,30

-1.565,77

-2.720,06

-1.565,77

Εσοδα από µερίσµατα

0,00

-724.980,23

-606.289,82

-724.980,23

Ζηµία χρήσεως διαγραφείσας θυγατρικής

102.220,60

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.808.503,69

649.956,89

1.687.466,26

649.956,89

Αύξηση / µείωση αποθεµάτων

-173.476,99

-219.225,14

-221.326,15

-219.225,14

Αύξηση / µείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

60.644,44

0,00

-695,16

0,00

Αύξηση / µείωση απαιτήσεων

-1.846.582,48

-1.233.311,82

-1.322.164,84

-1.233.311,82

Αύξηση / µείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

369.008,72

921.438,87

1.420.184,41

921.438,87

Μείωση προβλέψεων

-3.241.405,34

-238.365,64

-3.196.729,34

-238.365,64

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείον:

(

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

-1.292.181,01

-351.371,95

-1.205.284,58

-351.371,95

Καταβεβληµένοι φόροι

-5.446.528,82

-5.882.086,07

-4.740.990,25

-5.882.086,07

13.408.150,34

12.956.426,29

12.458.697,24

12.956.426,29

-672.159,99

22.156.452,65

-672.159,99

-22.156.452,65

-10.274.286,63

-2.567.689,11

-9.086.430,14

-2.567.689,11

82.136,04

710,00

50.000,00

710,00
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Απόκτηση θυγατρικών,
επενδύσεων



0

συγγενών

και

λοιπών

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων
παγίων
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών
Εισπράξεις
από
µείωση
Μετοχ.κεαφλαίου
θυγατρικών

225.400,00

Τόκοι εισπραχθέντες

26.766,30

1.565,77

2.720,06

1.565,77

Μερίσµατα εισπραχθέντα

0,00

724.980,23

606.289,82

724.980,23

1.632.405,00

Μερίσµατα εισπραχθέντα σε µείωση συµµετοχής
(

;
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799.878,45




1

0

-10.612.144,28

23.996.885,76

-6.667.296,80

-23.996.885,76
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0

6.335.050,00

0,00

5.925.500,00

0,00

34.842.062,28

23.485.890,62

32.802.869,76

23.485.890,62

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Επιστροφή Μ.Κ. µειοψηφίας λόγω µείωσης Μ.Κ
θυγατρ.

-32.902.237,70

-9.860.601,60

-32.185.868,77

-9.860.601,60

-181.462,43

Μερίσµατα πληρωθέντα

-12.720.756,56

10.496.600,00

-12.189.600,00

-10.496.600,00

-5.206.028,41

3.128.689,02

-5.663.650,59

3.128.689,02

-2.410.022,35

-7.911.770,45

127.749,85

-7.911.770,45

4.917.702,98

8.763.457,13

851.686,68

8.763.457,13

2.507.680,63

851.686,68

979.436,53

851.686,68
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Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

;





Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
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-578.684,00
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-16.551,58
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0

0
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό

Σύνολο

Αποτελέ-

Κεφάλαιο

Αποθεµατικών

σµατα εις

Σύνολο

∆ικαιώµατα

Σύνολο

µειοψηφίας

ιδίων

νέον
Υπόλοιπα την 31/12/2005
α) ∆ικαιώµατα
από

20.316.000,00

κεφαλαίων

3.229.178,37

20.205.679,57

43.750.857,94

0,00

0,00

5.187.074,90

625.495,96

10.910.983,81

11.536.479,77

-10.496.600,00

-10.496.600,00

3.854.674,33

20.620.063,38

44.790.737,71

-799.878,45

-799.878,45

43.750.857,94

µειοψηφίας

εξαγορά θυγατρικών
β) Κέρδη περιόδου
γ) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπα 31/12/2006

20.316.000,00

Μέιωση
υπεραξίας
µε
εισπρ.µερ.
α)
Αγορά
πρόσθετου
ποσοστού
θυγατρικής
β)
Μείωση
ποσοστού
συµµ.σε θυγ.
γ)
Αύξηση
µετοχικού
κεφαλαίου
δ)
Αύξηση
µετ.κεφαλ.θυγατρικής
ε)
Μείωση
µετοχ.κεφαλ.
Θυγατρ.
στ) Κέρδη περιόδου

-799.878,45

-244.968,64

0,00

231.741,52

231.741,52

203.053,52

203.053,52

η) ∆ιανοµή µερισµάτων
21.738.120,00

0,00
-244.968,64

5.925.500,00

743.330,29

9.304.438,14

49.977.812,61

0,00

4.503.380,00

5.925.500,00
206.496,48

409.550,00

0,00

-578.642,01

-578.642,01

11.948.276,45

12.691.606,74

334.946,90

13.026.553,64

0,00

-134.750,03

-134.750,03

-12.189.600,00

-12.189.600,00

-531.156,53

-12.720.756,53

19.578.861,38

50.621.419,52

4.470.742,59

55.092.162,11

ζ) πώληση θυγατρικής
Υπόλοιπα

-10.496.600,00
5.187.074,90

0,00

1.422.120,00

5.187.074,90
11.536.479,77

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα την 31/12/2005

Μετοχικό

Σύνολο

Αποτελέ-

Σύνολο

Κεφάλαιο

Αποθεµατικών

σµατα εις

ιδίων

νέον

κεφαλαίων

20.316.000,00

3.229.178,37

20.205.679,57

43.750.857,94

βάσει ∆ΠΧΠ
Προσαρµογές στα ∆ΠΧΠ
α) Κέρδη περιόδου
β) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπα 31/12/2006 κατά
∆ΛΠ

625.495,96

20.316.000,00

3.854.674,33

1.422.120,00

4.503.380,00

10.910.983,81

11.536.479,77

-10.496.600,00

-10.496.600,00

20.620.063,38

44.790.737,71

11.738.848,38

12.398.781,38

-12.189.600,00

-12.189.600,00

20.169.311,76

50.925.419,09

Προσαρµογές στα ∆ΠΧΠ
α) Αύξηση µετ.κεφαλαίου
β) Κέρδη περιόδου
γ) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπα 31/12/2007 κατά
∆ΛΠ

659.933,00

21.738.120,00

9.017.987,33

5.925.500,00
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρία « ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΕ» µε το διακριτικό τίτλο «ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.
Ιδρύθηκε το 1979 από µαιευτήρες ιατρούς έχει την έδρα της στο ∆ήµο Αµαρουσίου,
στην οδό Ερυθρού Σταυρού 6.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

απασχολούσε

828

υπαλλήλους συνολικά ενώ ο όµιλος 1.130.
Η εταιρεία λειτούργησε αρχικά αποκλειστικά ως Μαιευτική κλινική ενώ στη
συνέχεια ίδρυσε παιδιατρική καθώς και χειρουργική κλινική.
∆ιαθέτει 345 κλίνες σε 6 ορόφους

στο

ιδιόκτητο κτίριο

στη διεύθυνση που

προαναφέρουµε.
Στη χρήση 2007 αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία παιδοκαρδιοχειρουργικής
κλινικής εντός του χώρου της κλινικής. Προς το σκοπό αυτό έχουν ήδη παραληφθεί
τα περισσότερα µηχανήµατα τα οποία αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση .Η
έναρξη λειτουργίας της κλινικής αναµένεται εντός του 2008.
Εκτός από το Προσωπικό που αναφέρεται παραπάνω στην εταιρεία απασχολούνται
και συνεργάτες ιατροί κυρίως Γυναικολόγοι αλλά και λοιπών ειδικοτήτων.

Οι µετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 η εταιρεία κατέστη θυγατρική της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΑΕ»
της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί και διαπραγµατεύονται στοΧ.Α.Α.
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» έχουν συνταχθεί µε βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή έχει προσαρµοστεί για την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες και την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της .Είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και των ερµηνειών τους, όπως
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της ( IASB) .
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών
που ακολουθούνται.
Ως ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ αποτέλεσε για τον όµιλο η 1 Ιανουαρίου 2006

3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι

κυριότερες λογιστικές

αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνηµµένες

οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές εφαρµόστηκαν και για
τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2006 αφού ληφθούν υπόψη τα
πρότυπα και οι διερµηνείες που αναφέρονται παρακάτω τα οποία εκδόθηκαν από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για την εταιρεία µετά την 1/1/2007.

•

∆ιεθνές

Πρότυπο

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης

(∆.Π.Χ.Π.)

7

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις»

•

Τροποποίηση ∆ιεθνούς
Οικονοµικών

Λογιστικού

Καταστάσεων

–

Προτύπου

Γνωστοποιήσεις

(∆ΛΠ) 1

« Παρουσίαση

Κεφαλαίων»

(Κανονισµός

108/2006)
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Το ∆.Π.Χ.Π. 7 και η τροποποίηση του ∆ΛΠ1, επέφεραν ορισµένες αλλαγές στο
περιεχόµενο και τον τρόπο γνωστοποιήσεως των στοιχείων, που αφορούν τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι οποίες παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις.

•

∆ιερµηνεία 7 « Εφαρµογή της προσέγγισης της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών (Κανονισµός 708/2006).

Το ∆ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών δεν έχει εφαρµογή στις
δραστηριότητες της εταιρείας.

•

∆ιερµηνεία 8 και 9 « Πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π.2» και « Επανεκτίµηση
ενσωµατωµένων παραγώγων» (Κανονισµός 1329/2006).

Οι ∆ιερµηνείες αυτές δεν έχουν εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

•

∆ιερµηνεία 10 « Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις και αποµείωσε»
(Κανονισµός 610/2007).

Με βάση τη ∆ιερµηνεία αυτή δεν επιτρέπεται ο αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης
που έχουν αναγνωρισθεί σε προηγούµενη ενδιάµεση περίοδο και αφορούν
υπεραξία καθώς και επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους ή χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία που αναγνωρίζονται στο κόστος.

∆ε συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής της ∆ιερµηνείας αυτής.

•

∆ιερµηνεία 11 « ∆.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ίδιας
επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου» (Κανονισµός 611/2007).
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Η ∆ιερµηνεία αυτή, η οποία έχει υποχρεωτική εφαρµογή για χρήσεις µε έναρξη
από την 1η Μαρτίου 2007, δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

•

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 8 «Τοµείς
λειτουργίας» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 « Οικονοµικές πληροφορίες κατά
τοµέα».

Επίσης το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( IASB) εξέδωσε και τα κατωτέρω
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 23 « Κόστος
δανεισµού». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Την 29η Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( IASB)
εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 23, σύµφωνα µε το οποίο δεν
επιτρέπεται η άµεση καταχώρηση στα αποτελέσµατα του κόστους δανεισµού που
συνδέεται άµεσα µε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται σηµαντικός
χρόνος µέχρι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή να είναι διαθέσιµα να
πωληθούν. Το κόστος αυτό πλέον θα κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί µέρος του
κόστους κτήσης του στοιχείου του ενεργητικού.

Η εφαρµογή της τροποποίησης αυτής δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρεία.

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου
2009.

16

Την 6η Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)
εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 1, µε το οποίο απαιτείται η
συγκέντρωση

πληροφοριών

µε

κοινά

χαρακτηριστικά

στις

οικονοµικές

καταστάσεις και εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσµατος.

Η κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της
περιόδου και τις κινήσεις των ιδίων κεφαλαίων που δεν αφορούν δοσοληψίες µε
τους µετόχους. Οι κινήσεις αυτές, δύναται να εµφανίζονται είτε ως υποσύνολο
της καταστάσεως συνολικού αποτελέσµατος είτε σε ξεχωριστή κατάσταση.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η
εφαρµογή της από την Εταιρεία, αναµένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

•

∆ιερµηνεία 12 « Συµφωνία παραχώρησης εκµεταλλεύσεως». Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2008.

•

∆ιερµηνεία 13 « Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών». Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη την 1η Ιουλίου 2008.

•

∆ιερµηνεία 14 « ∆ΛΠ 19 – « ‘Οριο αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού από
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και
η αλληλεπίδρασή τους». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από τη 1η Ιανουαρίου 2008.

Οι επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Στην παράγραφο 6.1. Παραθέτουµε πίνακα µετάβασης της
καθαρής θέσης της εταιρείας στις 31/12/2005

όπως αυτή είχε προσδιοριστεί και

δηµοσιευτεί µε βάση τις προηγούµενες γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και αυτής που
προέκυψε από την εφαρµογή των κανόνων και των διατάξεων των ∆.Λ.Π.-∆.Π.Χ.Π.
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Παραθέτουµε επίσης και πίνακα προσαρµογής των αποτελεσµάτων της χρήσεως 2006
όπως αυτά είχαν δηµοσιευτεί και αυτών που προέκυψαν από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.∆.Π.Χ.Π.

3.1.Σηµαντικές Λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοίκησης
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοικήσεως επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε
δεδοµένα του παρελθόντος

και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται

εύλογες για τις περιστάσεις.
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των παρακάτω
µελλοντικών γεγονότων .
- Εκκρεµείς δίκες : Ο όµιλος αναγνωρίζει

πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει

στοιχείων της Νοµικής υπηρεσίας. Η τελευταία προσδιορίζει το ποσό που αναµένεται να
καταβάλλει η εταιρεία όταν κάθε υπόθεση τελεσιδικίσει µε βάση τα διαθέσιµα κατά το
τέλος της χρήσεως στοιχεία .
-Επισφαλείς απαιτήσεις: Ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
συνολικά που ανέρχονται στο 50% περίπου αυτών.
- Φόρος εισοδήµατος: Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο
εισοδήµατος των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων . Παρά το γεγονός ότι ο τελικός
προσδιορισµός του πρόσθετου φόρου ενέχει αβεβαιότητα τα στοιχεία του παρελθόντος
επιτρέπουν την αναγνώριση πρόβλεψης για την αιτία αυτή .Σε περίπτωση που το τελικό
ποσό διαφέρει από την πρόβλεψη η διαφορά θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως
στην οποία θα προκύψει.

3.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός
τοµέας ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
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Τόσο η µητρική όσο και οι θυγατρικές δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας
µε τη λειτουργία δύο µαιευτηρίων στο Μαρούσι και το Ν.Ψυχικό.
Εποµένως δεν υπάρχουν τοµείς (επιχειρηµατικοί ή γεωγραφικοί) που να υπόκεινται σε
διαφορετικούς κινδύνους

3.3 Ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική.
∆εν υπάρχουν δυνητικά δικαιώµατα ψήφου τα οποία θα µπορούσαν να ασκηθούν
προκειµένου να στοιχειοθετηθεί και δικαίωµα ελέγχου από τη µητρική .
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος της εξαγοράς.
Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που
δόθηκαν των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής .
Το κόστος που υπερβαίνει την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη
αξία των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν , η διαφορά καταχωρείται
άµεσα στα αποτελέσµατα .
∆ιεταιρικές συναλλαγές , διεταιρικά υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου απαλείφονται.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εµφανίζονται
στην αξία κτήσεως. µειωµένη µε την τυχόν ζηµία αποµείωσης.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά

αν υπάρχουν ενδείξεις που να

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί µείωση. Σε

µία τέτοια

περίπτωση η ζηµία µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
Η εταιρεία µέχρι τις 22/12/2006 κατείχε το 34% των µετοχών της εταιρείας «ΛΗΤΩ
Α.Ε.». Στην ηµεροµηνία αυτή απέκτησε το 71,66% των µετοχών της εταιρείας «ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» η οποία είναι µητρική της «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Έτσι η εταιρεία έγινε
µητρική άµεσα ή/και έµµεσα των εταιρειών
-ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
-ΛΗΤΩ Α.Ε.
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-ΑΛΦΑ LAB Α.Ε.
-ΛΗΤΩ LAB Α.Ε.
Η πρώτη ενοποίηση έγινε στις 31/12/2006 λόγω του µικρού διαστήµατος που µεσολάβησε
από την ηµεροµηνία απόκτησης των µετοχών της «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µέχρι το
τέλος της χρήσεως. Έτσι για τη χρήση αυτή η ενοποίηση περιέλαβε µόνο τους
ισολογισµούς των ενοποιούµενων θυγατρικών ενώ δεν ενοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα.
Στις αρχές Ιανουαρίου 2007 η εταιρεία απέκτησε και πρόσθετο ποσοστό 2,17% στη Λητώ
Συµµετοχών και έτσι το συνολικό ποσοστό ανήλθε σε 73,83%.
Η ενοποίηση του πρόσθετου αυτού ποσοστού έγινε επίσης µε τις Οικονοµικές
Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Τον Ιούλιο 2007 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Λητώ ΑΕ µε έκδοση 40.955
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ ανά µετοχή και τιµή διάθεσης 10 ευρώ . Έτσι
το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 119.998,15 και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο
ευρώ 289.551,85. Η αύξηση αυτή έγινε µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το
δικαίωµα προτίµησης. Από την αιτία αυτή τα ποσοστά άµεσης και έµµεσης συµµετοχής
της εταιρείας στη «ΛΗΤΩ Α.Ε.» µειώθηκαν.
Στις 10/07/2007 µεταβιβάστηκαν σε τρίτους εκτός οµίλου οι µετοχές της ΛΗΤΩ LAB που
κατείχαν οι εταιρείες Λητώ Συµµετοχών( 6,39%) και η Λητώ ΑΕ (42,61%). Έτσι η
εταιρεία αυτή δε συµµετέχει στην ενοποίηση 31/12/2007, περιλαµβάνεται όµως στα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα µε τα έσοδα και έξοδα της για την περίοδο 1/1 – 30/06/2007.

Μετά τις παραπάνω µεταβολές τα ποσοστά συµµετοχής των ενοποιούµενων εταιρειών
έχουν ως εξής:
Α) ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Άµεση συµµετοχή

Β) ΛΗΤΩ ΑΕ

Άµεση συµµ.

32,903%

Έµµεση συµµ.

37,224%

Γ)

ALPHA LAB

73,83%

Έµµεση

Η χρεωστική διαφορά ενοποίησης 31/12/2007 ανέρχεται σε

70,127%
70,127%

26.510.034,93 ευρώ.

αναλυόµενη κατά εταιρεία όπως εµφανίζεται παρακάτω στην παράγραφο 6.4.
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3.4. Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση
Ο όµιλος δεν κατέχει τέτοια στοιχεία.

3.5. Συναλλαγµατικές µετατροπές
Νόµισµα παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι και το λειτουργικό
νόµισµα των εταιρειών του οµίλου ενώ δεν πραγµατοποιούνται συναλλαγές σε ξένα
νοµίσµατα ώστε να προκύπτει θέµα µετατροπής τους.

Τα ενσώµατα πάγια, , αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις
και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική
αξία των ενσώµατων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι
επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
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Το κόστος κτήσης των Οικοπέδων και των Κτιρίων προσδιορίστηκε κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. Για τον προσδιορισµό αυτό η ∆ιοίκηση έλαβε υπόψη της την
εκτίµηση που έγινε από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσεως
που προσδιορίστηκε µε τον τρόπο αυτό και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση και ειδικότερα στο υπόλοιπο εις
νέον.

Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα
αποτελέσµατα.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους,
οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων
παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως
εξής:

Κτίρια

50

ΕΤΗ

Μηχανολογικός εξοπλισµός

6-12

ΕΤΗ

Μεταφορικά Μέσα

9

ΕΤΗ

Λοιπός εξοπλισµός

4-6

ΕΤΗ

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις
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τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι
έτοιµα για χρήση.

3.7 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Λογισµικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 4 έως 5 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού
καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την
ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών καταχωρούνται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία όταν
ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) δηµιουργείται ένα συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο,
β) πιθανολογείται ότι το δηµιουργούµενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη και γ) το κόστος ανάπτυξης µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τέτοιες
δαπάνες περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το
ιδιοπαραγόµενο λογισµικό αποσβένεται στην ωφέλιµη ζωή του η οποία κυµαίνεται από 4-5
έτη.
(β) Υπεραξία
Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και
του παθητικού των θυγατρικών . Η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς
αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε ως ένα στοιχείο του ενεργητικού και την
εµφανίζει στο κόστος και δεν αποσβένεται. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η υπεραξία
αυτή εξετάζεται για τυχόν µείωση της, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.

3.8 Κόστος δανεισµού

Το κόστος του δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
περιουσιακών στοιχείων, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί σηµαντικό
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χρόνο, προστίθεται στο κόστος τους, µέχρι το χρόνο που είναι ουσιαστικά έτοιµα προς
χρήση ή προς πώληση.
Τα έσοδα που προέρχονται από την προσωρινή τοποθέτηση των δανειακών κεφαλαίων που
προορίζονται για απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων αφαιρούνται από το
αντίστοιχο δανειακό κόστος.
Τα άλλα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στη χρήση που προκύπτουν.

3.9. Αποµείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία και τα αποσβενόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους
δεν θα ανακτηθεί.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών .
Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσεως που
προκύπτουν.

3.10. Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η ταξινόµηση αποφασίζεται από τη ∆ιοίκηση κατά το χρόνο της επένδυσης
και επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει ως εξής:
α) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνονται µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές ,που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους .Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός
αν λήγουν πέραν των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού οπότε
συµπεριλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό.
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β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων .
Ο Όµιλος δεν κατέχει τέτοιες επενδύσεις.

γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.

Ο Όµιλος δεν κατέχει τέτοιες επενδύσεις.

δ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία .
Ο όµιλος κατέχει 293.680 µετοχές της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΕ» αξίας 621.548,30 €
Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποµείωσης της επένδυσης αυτής.
Πρόθεση της διοίκησης είναι η διαρκής κατοχή των µετοχών αυτών.

3.11. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο
του µέσου σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος
κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις
τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρούµενων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

3.12 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου, αφαιρούµενων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες
από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική
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απόδειξη ότι δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης

όλων των ποσών που οφείλονται µε

βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ
της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της
ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

3.13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας
και χαµηλού ρίσκου.

3.14.Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση .

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση περιλαµβάνουν τα λοιπά
περιουσιακά στοιχεία και τα ενσώµατα πάγια που ο όµιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός
ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησης τους ως « κρατούµενα προς πώληση».
Η αποτίµηση των στοιχείων αυτών γίνεται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής
αξίας τους και την εύλογη αξία τους µείον το κόστος πώλησης. Τα στοιχεία αυτά δεν
υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει κατά την πώληση και
επανεκτίµηση των «κρατούµενων προς πώληση» περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνεται
στα άλλα έσοδα και άλλα έξοδα αντίστοιχα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.
Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση.

3.15. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση των αποτελεσµάτων. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως
της επιχειρήσεως που αποκτάται.
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Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει
περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, µέχρις ότου οι ίδιες
µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό
από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει
περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

3.16 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα
κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ
του εισπραχθέντος ποσού και της αξίας εξοφλήσεως αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες ή στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
ανάλογα µε το συµβατικό χρόνο εξόφλησης τους.

3.17. Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και αναµένεται να ισχύουν κατά το
χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα
διακανονιστούν.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την
οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής
διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
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3.18 Παροχές στο προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες.
β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων
παροχών..
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που
προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής
µονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο
ίσο µε 4,6%.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης
υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο
ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την
σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

3.18 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις, καταχωρούνται όταν:
- Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του
παρελθόντος,
- Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης και,
- Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις.

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία , βάσει της
καλύτερης δυνατής εκτίµησης της διοίκησης απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα αξία
της υποχρέωσης την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
αγοραίες εκτιµήσεις για τη χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη
συγκεκριµένη υποχρέωση.

3.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
προ φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

α) Παροχή υπηρεσιών
Ο όµιλος παρέχει υπηρεσίες υγείας σε νοσηλευόµενους και σε εξωτερικούς ασθενείς.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών χρησιµοποιούνται και διάφορα υλικά αγαθά όπως
φάρµακα, αναλώσιµα και υγειονοµικό υλικό τα οποία χρεώνονται στους πελάτες.
Η αναγνώριση των εσόδων τόσο της παροχής υπηρεσιών όσο και της πώλησης αγαθών
γίνεται µε την ολοκλήρωση των υπηρεσιών οπότε εκδίδεται και το σχετικό παραστατικό
εσόδου.
β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για αποµείωση των απαιτήσεων, η
λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία
των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλούµενων µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της
αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
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γ) Έσοδα από δικαιώµατα.
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία
των σχετικών συµβάσεων.
δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου.
Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
3.20. Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Μισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε
βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται
ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην
εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων
µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως
υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε
χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να δίνει σταθερό
επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Οι τόκοι

καταχωρούνται στα

αποτελέσµατα χρήσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών
µισθώσεων υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται για τα αντίστοιχα πάγια
που ανήκουν στον όµιλο.
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3.21. ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα κέρδη της χρήσεως µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και του τακτικού
αποθεµατικού καταχωρούνται στο κονδύλι της Καθαρής

Θέσης

«Υπόλοιπο

εις

νέον».Από το ποσό αυτό αντλούνται τα µερίσµατα τα οποία η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων αποφασίζει να διανεµηθούν.

3.22 Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα
έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα
αποτελέσµατα αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται
στο παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την
ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.
3.23. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τόσο των απαιτήσεων όσο και των
υποχρεώσεων συµπίπτει µε τη λογιστική αξία τους .
Κατά τη γνώµη της ∆ιοίκησης τα επιτόκια που καταβάλλονται για τα δάνεια που έχουν
συναφθεί είναι σύµφωνα µε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και εποµένως ∆ε συντρέχει
περίπτωση οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας των υποχρεώσεων αυτών .

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο όµιλος

εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς,

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου
αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές,
δάνεια από συνδεδεµένες επιχειρήσεις και υποχρεώσεις από µισθώσεις.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο όµιλος

δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές

πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (∆ηµόσιο,
Ασφαλιστικά Ταµεία). Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως είτε µετρητοίς είτε µέσω
πιστωτικών καρτών. Μικρό µέρος των πωλήσεων αυτών γίνεται επί πιστώσει

µε

υπογραφή από τους πελάτες αξιογράφων (επιταγές ή γραµµάτια).
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού αναλύονται ως εξής

Ταµειακά
διαθέσιµα
και
ισοδύναµα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2007

2006

2.507.680,63
11.174.512,94

4.929.692,86
11.401.719,95

13.682.193,57

16.331.412,81

Η ανάλυση των απαιτήσεων στις 31/12/2007 ανάλογα µε το χρόνο που δηµιουργήθηκαν
έχει ως εξής;

0 - 3 µήνες
3 - 6 µήνες
6 - 12 µήνες
άνω των 12 µηνών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
7.536.400,05
2.133.817,72
689.881,52
814.413,65

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6.178.975,14
1.535.675,62
641.011,91
769.373,69

11.174.193,57

9.125.036,36
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β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε τέτοιο κίνδυνο
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας διατηρώντας ανοικτούς αλληλόχρεους
λογαριασµούς µε τις τράπεζες υψηλών πιστωτικών ορίων. Παρακάτω παρουσιάζεται η
ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων για τον όµιλο
σε χιλ. ευρώ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2007

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις
χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2006

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις
χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
0,00

6 έως
µηνών
0,00

12

435.767,70
3.621.241,78
12.881.953,10
16.938.962,58

435.767,70
0,00
2.466.385,24
2.902.152,94

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
0,00

6 έως
µηνών
0,00

12

64.912,48
3.701.901,30
34.306.520,77
38.073.334,55

28.498,62
0,00
4.081.516,85
4.110.015,47

Μακροπρόθεσµες
αργότερο των
1 έως 5 έτη
5
19.000.000,00 0,00
3.215.080,57
0,00
0,00
22.215.080,57

0,00
0,00
0,00
0,00

Μακροπρόθεσµες
αργότερο των
1 έως 5 έτη 5
0,00
0,00
353.759,49
0,00
0,00
353.759,49

0,00
0,00
0,00
0,00
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

31/12/2007

31/12/2006

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11.174

11.402

2.507

4.929

13.681

16.331

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια

14.155

16.025

5.836

26.331

19.991

42.356

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

22.215

354

22.215

354

δ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών
των επιτοκίων.
Η έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές των επιτοκίων συνδέεται µε
τις βραχυχρόνιες επενδύσεις του και τις δανειακές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος από τις
διακυµάνσεις

των επιτοκίων στις επενδύσεις του οµίλου

είναι µικρός καθώς οι

καταθέσεις των ταµειακών διαθεσίµων είναι βραχυπρόθεσµες. Τα επιτόκια των
τραπεζικών δανείων του οµίλου καθώς και αυτά των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις έχουν συνδεθεί µε το euribor µε αποτέλεσµα ο όµιλος να υπόκειται στον
κίνδυνο της αύξησης των επιτοκίων δανεισµού Ο κίνδυνος αυτός δεν έχει αντισταθµιστεί.
Ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου
Λαµβάνοντας υπόψη µία λογική µεταβολή στα επιτόκια της τάξεως του +/- 1% η επίδραση
στ αποτελέσµατα της επόµενης χρήσης θα είναι της τάξεως των + / - 300.000 € ενώ η
επίδραση στην καθαρή θέση του Οµίλου θα είναι της τάξεως των + / - 225.000 €.
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ε) Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός του οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του

είναι η διασφάλιση της

ικανότητας του να συνεχίσει τη δραστηριότητα του ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις
για τους µετόχους και τα οφέλη των λοιπών µερών τα οποία σχετίζονται µε αυτόν και να
διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Κατά την εκτίµηση της ∆ιοίκησης δε
συντρέχει κανένας κίνδυνος κεφαλαίου για τον όµιλο.

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοικήσεως είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

Ο Όµιλος

προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των

µελλοντικών γεγονότων . Κατά τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης δεν αναµένονται στο επόµενο
12µηνο γεγονότα τα οποία θα προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των εταιρειών του οµίλου..
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑ ∆.Λ.Π.-∆.Π.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΌ ΕΛΠ ΣΕ ∆ΛΠ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα την 31/12/2005
βάσει Ε.Γ.Λ.Σ.
Προσαρµογές στα ∆ΠΧΠ
α) Υπεραξία Γηπέδων
β) Υπεραξία Κτιρίων
γ) Αναβαλλόµενη φορολ.
υποχρέωση επί υπεραξίας
Κτιρίων
δ)Αναβαλλόµενη φορολ.
υποχρέωση επί υπεραξίας
Γηπέδων
ε) ∆ιαγραφ.δαπ.πολυετ.αποσβ.
στ) Αναβ.φορος επι διαγρ.δαπ.πολ.
ζ) ∆ιαγρ.υπεραξ. Ν2065/92
η) Αναβ.φορος επι αφορολ.αποθ.
θ) Προβλ.αποζ.προσ/κού
ι) Αναβ.φορος επί προβλ.αποζ.πρ.
ια) Μεταφ.επιχορ.Παγίων
ιβ) Μεταφ.επιχορ.Παγίων
ιγ) Αναβ.φορος επι επιχ.παγ.
ιδ) Προβλ.για εκκρ.δίκες
ιε) Αναβ.φόρος για εκτ.κινδ.
ιστ) Προβ.πρόσθ.φόρων

20.316.000,00

Σύνολο
Αποθεµατικών

3.440.714,09

-1.951,33

-204.375,50
-5.208,89

ιη) Μεταφ.,ερισµάτων 2005
Υπόλοιπα 31/12/2005 κατά ∆ΛΠ

20.316.000,00

3.229.178,37

Αποτελέσµατα εις

Σύνολο
ιδίων

νέον

κεφαλαίων

447.987,09

24.204.701,18

8.080.798,77
9.693.482,00

8.080.798,77
9.693.482,00

-2.423.370,50

-2.423.370,50

-2.020.199,69
-396.505,45
99.126,36
1.951,33
-48.936,80
-2.373.101,89
604.921,49
5.208,89
-1.302,22
-2.807.420,71
1.087.117,90
-240.677,00

-2.020.199,69
-396.505,45
99.126,36
0,00
-48.936,80
-2.373.101,89
604.921,49
-204.375,50
0,00
-1.302,22
-2.807.420,71
1.087.117,90
-240.677,00

10.496.600,00

10.496.600,00

20.205.679,57

43.750.857,94
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑ ∆ΛΠ∆ΠΧΠ







































































































Περίοδος
1/1
31/12/2006
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων σύµφωνα µε τα
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ( Ε.Λ.Π.)
πλέον :
1) ∆ιαφορά αποσβέσεων κτιρίου
2) Ακύρωση αποσβέσεων δαπανών πολυετούς
απόσβεσης λόγω µεταφοράς ολόκληρου
του υπολοίπου στα αποτελέσµατα εις νέον
3) Ακύρωση καταβληθεισών δόσεων
χρηµατοδοτικών µισθώσεων
4) Αποζηµιώσεις προσωπικού
5) διαφορά από επιχορήγηση παγίων

-

17.540.877,48
478.622,00

192.261,61

238.365,64
1.856,83
18.451.983,56

Μείον:

1) Συµπληρωµατική πρόβλεψη αποζηµιώσεων
προσωπικού
2) Συµπληρωµατική πρόβλεψη επισφαλών απαιτ.
3) Αµοιβές µελών ∆.Σ.από διανοµή κερδών
3) ∆απάνες οι οποίες στα Ελληνικά λογιστικά
πρότυπα είχαν παγιοποιηθεί
5) Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος & ΦΜΑΠ
6) Πρόβλεψη εκκρεµών δικών
4) Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων
6)
Τόκοι
προβλέψεων
5) Αποσβέσεις παγίων χρηµατοδ.µισθώσεων

Κέρδη κατά τα ∆ΛΠ προ φόρων

273.695,84

202.938,88
126.554,30
1.290.077,00

260.908,54

16.297.809,00
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6.2. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ενσώµατες

ακινητοποιήσεις (γήπεδα , κτίρια, µηχανήµατα, λοιπός εξοπλισµός )

απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένο µε τις συσωρευµένες αποσβέσεις
και τυχόν µειώσεις της αξίας τους.(Το κόστος κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων
προσδιορίστηκε στην ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ-∆ΠΧΠ µε εκτίµηση από
ανεξάρτητους πραγµατογνώµονες).
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
.ΟΜΙΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦ.
ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛ.

7.919.201,23

10.351.658,17

3.694.767,45

54.398,15

899.560,39

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ∆ΛΠ

8.080.798,77

9.693.482,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ∆ΛΠ ΤΗΝ 31/12/2005

16.000.000,00

20.045.140,17

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΚΤ.ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

4.526.332,66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31/12/2005 ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

&

ΑΚΙΝΗΤΟΠ.
ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

290.290,26

23.209.875,65

0,00

ΤΩΝ

0,00

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

17.774.280,77
3.694.767,45

54.398,15

899.560,39

290.290,26

40.984.156,42

9.916.064,10

1.472.528,84

325,16

546.432,67

1.046.524,14

17.508.207,57

1.038.255,72

1.052.613,72

697.356,02

930.094,50

3.718.319,96

-334.626,02

-35.970,97

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

269.543,27

-370.596,99

30.881,15

300.424,42

-664.365,76

-1.366.061,44

-7.759,48

-842.705,74

-2.880.892,42

30.335.094,23

4.788.765,82

46.963,83

1.295.553,52

2.266.908,90

59.259.618,96

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

939.294,79

7.435.847,66

424.397,81

1.185.749,39

9.985.289,65

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1.382.295,07

163.508,00

180.039,63

-1.725.842,70

-153.836,63

-42.506,29

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006

20.526.332,66

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

-195.626,11

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

-195.626,11

105.084,15

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

42.173,42

147.257,57

-710.117,25

-1.517.493,75

-7.556,39

-836.383,20

-3.071.550,59

31.946.566,84

10.626.249,14

39.407,44

1.063.274,89

ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2007

20.526.332,66

1.726.815,59

ΣΥΝΟΛΟ

290.290,26

55.485.096,69

40.984.156,42

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ

16.000.000,00

20.045.140,17

12.076.034,26

122.133,05

6.951.498,95

8.381.266,81

67.734,90

6.051.938,56

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/205

16.000.000,00

20.045.140,17

3.694.767,45

54.398,15

899.560,39

290.290,26

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

20.526.332,66

2.266.908,90

ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/206

20.526.332,66

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

20.526.332,66

ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/207

20.526.332,66

14.500.940,27

30.999.459,99

16.943.426,67

123.893,87

10.579.212,46

664.365,76

12.154.660,85

76.930,04

9.283.658,94

30.335.094,23

4.788.765,82

46.963,83

1.295.553,52

2.266.908,90

1.726.815,59

33.321.049,85

24.193.319,59

123.893,87

11.141.143,61

1.374.483,01

13.567.070,45

84.486,43

10.077.868,72

31.946.566,84

10.626.249,14

39.407,44

1.063.274,89

65.928.646,56

ΑΚΙΝΗΤΟΠ.
ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛ.

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

0,00
-196.342,92

81.439.234,55
22.179.615,59
59.259.618,96

91.032.555,17
25.103.908,61

1.726.815,59

65.928.646,56
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/2005 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦ.
ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛ.

ΑΚΙΝΗΤΟΠ.
ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
0,00

7.919.201,23

10.351.658,17

3.694.767,45

54.398,15

899.560,39

290.290,26

23.209.875,65
0,00

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΤΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ∆ΛΠ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ
31/12/2005

ΗΜ/ΝΙΑ
∆ΛΠ

8.080.798,77

9.693.482,00

17.774.280,77

16.000.000,00

20.045.140,17

3.694.767,45

949.224,95

663.452,94

ΤΗΝ
54.398,15

899.560,39

290.290,26

475.682,61

381.510,67

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΚΤ.ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

0,00

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

2.469.871,17
0,00

-3.351,20

-3.351,20

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

3.351,19

3.351,19

-457.924,99

-910.250,79

-7.495,36

-539.821,72

-1.915.492,86

20.536.440,13

3.447.969,60

46.902,79

835.421,27

671.800,93

856.327,91

6.622.799,37

393.549,94

1.007.238,87

ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006

16.000.000,00

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΚΤ.ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

41.538.534,72

0,00

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

40.984.156,42

8.879.916,09
0,00

-69.258,92

-69.258,92

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
46.172,63

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

-484.173,86

-1.048.000,50

46.172,63
-7.495,36

-557.513,62

-2.097.183,34

ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2007

16.000.000,00

20.908.594,18

8.999.682,18

39.407,43

671.457,59

1.679.039,80

48.298.181,18

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛ.

ΑΚΙΝΗΤΟΠ.
ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

16.000.000,00

20.045.140,17

12.076.034,26

122.133,05

6.951.498,95

290.290,26

55.485.096,69

8.381.266,81

67.734,90

6.051.938,56

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/205

16.000.000,00

20.045.140,17

3.694.767,45

54.398,15

899.560,39

290.290,26

40.984.156,42

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

16.000.000,00

20.994.365,12

12.739.487,20

122.133,05

7.423.830,36

671.800,93

457.924,99

9.291.517,60

75.230,26

6.588.409,09

46.902,79

835.421,27

671.800,93

41.538.534,72

1.679.039,80

66.762.273,83

1.679.039,80

48.298.181,18

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/206

16.000.000,00

20.536.440,13

3.447.969,60

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

16.000.000,00

21.850.693,03

19.293.027,65

122.133,05

7.817.380,30

942.098,85

10.293.345,47

82.725,62

7.145.922,71

20.908.594,18

8.999.682,18

39.407,43

671.457,59

ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/207

16.000.000,00

14.500.940,27

57.951.616,66
16.413.081,94

18.464.092,65
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Τα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνουν τα παρακάτω ποσά , τα οποία ο όµιλος κατέχει ως
µισθωτής µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤ.ΜΙΣΘ.

31/12/2007

31/12/2006

3.846.897,38

259.590,23

ΣΩΡΕΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

110.458,90

6.709,89

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3.736.438,48

252.880,34

6.3. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αναγνωρισµένη στις 31/12/2007 υπεραξία , αφορά στις εταιρείες «ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» «ΛΗΤΩ Α.Ε.» και «Α-LABΑ.Ε.» ( αναλυτικός προσδιορισµός
παρατίθεται στην επόµενη παράγραφο ) Ο Οµιλος επανεξετάζει σε ετήσια βάση την
υπεραξία για τυχόν αποµείωση της.

6.4 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 31/12/2005
Αγορά θυγατρικής
µεταφορά από επενδύσεις σε συγγενείς
Υπόλοιπο 31/12/2006
Χρήση 2007
πρόσθετου µεριδίου θυγατρικής
αξίας
συµµετοχής
λόγω
µείωσης
του Μετοχ. Κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών
αξίας συµµετοχής λόγω µείωσης σε
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. µε µερίσµατα
εισπραχθέντα που αφορούσαν την προ της
απόκτησης περίοδο
Υπόλοιπο 31/12/2007







0,00
22.165.480,71
17.130.468,09
39.295.948,80



























672.159,99

1.632.405,00

799.878,45
37.535.825,34

Στις 22/12/2006 η εταιρεία απόκτησε ποσοστό 71,662% των µετοχών ( αριθµός µετοχών 1.583.735)
της εταιρείας ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Η τελευταία κατείχε το 52,1% των µετοχών της
Κατά την ηµεροµηνία της αγοράς η σύνθεση των εταιρειών του οµίλου ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είχε ως εξής:
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ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Χ

ΛΗΤΩ
52,10%
Χ

Α-LAB
100,00%

ΛΗΤΩ LAB
6,39%
42,61%

Μετά την εξαγορά από τη ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. του ποσοστού 71,662% της ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
οι άµεσες και έµµεσες συµµετοχές της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε διαµορφώθηκαν ωε εξής:

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

άµεση

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ Α.Ε.

άµεση
έµµεση

71,662 %
34,000 %
37,343 %

71,343 %

Συµµετοχή εις Α LAB Α.Ε.

έµµεση

71,343 %

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ LAB Α.Ε.

έµµεση

34,978 %

Τον Ιανουάριο 2007 η εταιρεία αγόρασε πρόσθετο ποσοστό 2,168% των µετοχών της
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε διαµορφώνοντας τη συνολική συµµετοχή της στην εταιρεία αυτή
σε 73,83%.
Μετά την αύξηση αυτή οι συµµετοχές της εταιρείας διαµορώθηκαν ωε εξής:

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

άµεση

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ Α.Ε.

άµεση
έµµεση

73,830 %
34,000 %
38,465 %

72,465 %

Συµµετοχή εις Α LAB Α.Ε.

έµµεση

72,465 %

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ LAB Α.Ε.

έµµεση

36,234 %

Στη χρήση 2007 επήλθαν οι εξής µεταβολές.
1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α,Ε, το Μετοχικό
Κεφάλαιο µειώθηκε κατά 2.211.089 ευρώ µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Η µείωση
πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 1 ευρώ . Από τη µείωση
αυτή η εταιρεία εισέπραξε 1.632.405 ευρώ ,ποσό που µείωσε την αξία της συµµετοχής της.
.
2) Τον Ιούλιο 2007 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΛΗΤΩ Α.Ε. µε έκδοση 40.955
νέων µετοχών οι οποίες διατέθηκαν σε τρίτους µετά την παραίτηση των παλαιών µετόχων
από το δικαίωµα προτίµησης . Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ήταν 10 ευρώ ανά µετοχή ενώ η
ονοµαστική τους αξία ήταν 2,93 ευρώ. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 119.998,15 ευρώ
και προέκυψε διαφορά υπέρ το άρτιο 289.551,85 ευρώ. Από την αιτία αυτή µεταβλήθηκαν τα
Ποσοστά συµµετοχής και διαµορφώθηκαν όπως εµφανίζονται παρακάτω.
3)Τον Ιούλιο 2007 Οι εταιρείες ΛΗΤΩ Α.Ε και ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε µεταβίβασαν σε τρίτους το σύνολο
των µετοχών της ΛΗΤΩ LAB Α.Ε .Η πώληση έγινε στην αξία που εµφανιζόταν στα βιβλία τους
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Μετά τις παραπάνω µεταβολές τα ποσοστά συµµετοχών της εταιρείας διαµορφώθηκαν ως εξής:

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

Άµεση

Συµµετοχή εις ΛΗΤΩ Α.Ε.

Άµεση
Έµµεση

Συµµετοχή εις Α LAB Α.Ε.

Έµµεση

73,830 %
32,903 %
37,224 %

70,127 %
70,127 %

Οι εταιρείες του οµίλου εφαρµόζουν υποχρεωτικά από τη χρήση 2007 τα ∆.Λ.Π.-∆.Π.Χ.Π. κατά τη
σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων . Εποµένως ως ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ-∆ΠΧΠ.
ορίστηκε η 31 ∆εκεµβρίου 2005. Ετσι στη χρήση 2006 στην οποία έγινε η αρχική ενοποίηση αφού
κατέστησαν θυγατρικές της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε το ∆εκέµβριο 2006 τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι
υποχρεώσεις τους εµφανίζονται σε εύλογες αξίες σύµφωνα και µε τις αρχές που υιοθετήθηκαν από
τις ∆ιοικήσεις τους.(Οι συµµετοχές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του οµίλου
εµφανίζονται στην αξία κτήσεως).
Κατά την αρχική ενοποίηση (31/12/2006) αναγνωρίστηκε υπεραξία για κάθε µία άµεση ή έµµεση συµµετοχή.
Η υπεραξία αυτή µεταβλήθηκε στη χρήση 2007 λόγω των µεταβολών που παραθέσαµε παραπάνω
Η υπεραξία κατά εταιρεία έχει ως εξής;























Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε λοιπες επιχ/σεις
Πελάτες και λοιπες απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Υποχρεώσεις
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (28,338)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν
Σύνολο τιµήµατος που καταβλήθηκε σε µετρητά
Υπεραξία που αναγνωρίστηκε 31/12/2006
















3.563.555,23
621.548,30
67.391,14
3.546.701,88
-7.810,27
7.791.386,28
2.207.923,04
5.583.463,24
22.165.480,71
16.582.017,47





Αυξηση υπεραξίας λόγω αγοράς πρόσθετου ποσοστού
Εισπραχθέντα µερίσµατα
Υπεραξία κατά την 31/12/2007







503.284,75
-799.878,45
16.285.423,77



Ενσώµατα πάγια
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπες απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆άνεια
Αναβαλλόµενος
φόρος
Προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού

17.361.359,57
217.657,35
254.694,06
657.328,26
1.791.556,89
464.928,36
-296.511,04
-1.922.206,24
-788.887,00
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Λοιπές προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία
∆ικαιώµατα άµεσης και έµµεσης µειοψηφίας (28,657%)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν
Αξία προυπάρχουσας άµεσης συµµετοχής
Αξία συµµετοχής ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Υπεραξία που αναγνωρίστηκε 31/12/2006
















-609.049,00
-3.225.365,31
-636.545,75
13.268.960,15
2.800.977,00
10.467.983,15
17.130.468,09
3.534.155,23

20.664.623,32
10.196.640,17





Αυξηση υπεραξίας λόγω µείωσης ποσοστού
συµµετοχής και αγοράς από τη µειοψηφία
των νέων µετοχών σε τιµή χαµηλότερη της
λογιστικής αξίας της.
Αύξηση της υπεραξίας λόγω συµµετοχής στο
αποθεµατικό υπέρ το άρτιο που δηµιουργήθηκε
κατά την αύξηση του Μετ. Κεφαλαίου
∆ιαφορά υπεραξίας που προέκυψε από την
έµµεση αύξηση του ποσοστού συµµετοχής που
προήλθε από την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής
στη ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Υπεραξία κατά την 31/12/2007













28.688,00

203.053,52

231.741,52
10.428.381,69

77.921,58
10.350.460,11





Ενσώµατα πάγια
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενος
φόρος
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπες απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆άνεια

5.500,84
67.032,54
171.498,39
54.386,06
-45.767,97

Προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού
Λοιπες προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία
∆ικαιώµατα άµεσης και έµµεσης µειοψηφίας (28,657%)

-23.048,00
-6.000,00
-94.483,54
-64.489,13
238.152,58
51.427,45

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν

186.725,13

Αξία συµµετοχής ΛΗΤΩ Α.Ε.
Αρνητική υπεραξία που αναγνωρίστηκε 31/12/2006

58.694,06
-128.031,07

















164.098,56
9.424,83





Μείωση της υπεραξίας λόγω αύξησης ποσοστού
συµµετοχής που προέκυψε έµµεσα από την
αύξηση του ποσοστού στη ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2.162,23

-125.868,84
Μείωση της υπεραξίας που προέκυψε από την
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έµµεση µείωση του ποσοστού συµµετοχής που
προήλθε από τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής
στη ΛΗΤΩ Α.Ε.
Υπεραξία κατά την 31/12/2007













19,86
-125.848,98





Ενσώµατα πάγια
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενος
φόρος
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπες απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆άνεια

195.626,11
425.916,67
55.284,37
14.323,23
207.431,29
11.989,88
-220.000,00

Προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού
Λοιπες προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία
∆ικαιώµατα άµεσης και έµµεσης µειοψηφίας (28,657%)

-1.322,00
-395.102,63
294.146,92
126.747,40

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν
Αξία συµµετοχής ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Αξία συµµετοχής ΛΗΤΩ Α.Ε.
Θετική υπεραξία που αναγνωρίστηκε 31/12/2006
















167.399,52
29.400,00
196.000,00

225.400,00
58.000,48





Μείωση της υπεραξίας λόγω αύξησης ποσοστού
συµµετοχής που προέκυψε έµµεσα από την
αύξηση του ποσοστού στη ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

312,00
57.688,48
57.688,48
0

∆ιαγραφή υπεραξίας λόγω πώλησης της συµµετοχής









































































Αφορά στην αξία κτήσεως 293.680 µετοχών της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» από τη
θυγατρική ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. µε σκοπό διαρκής κατοχής.

































Υπόλοιπο 31/12/2005




















534.696,15












































Υπόλοιπο 31/12/2006
Υπόλοιπο 31/12/2007

86.852,15
621.548,30
621.548,30
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31/12/2005 ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ
∆ΛΠ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ∆ΛΠ ΤΗΝ 31/12/2005

471.465,88

471.465,88

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΚΤ.ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006

7.751,25
808.686,16

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2007

-425.916,67
288.996,19

-225.193,06
1.062.710,23

-2.908,88
2.908,87
-266.639,38
659.150,36

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/205

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.592.667,11
1.121.201,23
471.465,88
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ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/206

2.557.299,60
1.494.589,38
1.062.710,22

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/207

2.420.379,11
1.761.228,76
659.150,35

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31/12/2005 ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΩΝ
471.465,88

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ
∆ΛΠ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ∆ΛΠ ΤΗΝ 31/12/2005
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΚΤ.ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΚΤ.ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31/12/2007

471.465,88

97.817,93

-159.572,44
409.711,37

206.514,05

-181.987,48
434.237,94

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.592.667,11
1.121.201,23
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/205

471.465,88

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.690.485,04
1.280.773,67

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/206

409.711,37

ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.896.999,09
1.462.761,15

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/207

434.237,94

6.6. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του οµίλου αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις για
ενοικίαση ακινήτων και προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

6.7. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

∆εν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες
καθώς οι απαιτήσεις αυτές είναι από το ∆ηµόσιο ή Ασφαλιστικά ταµεία, προερχόµενες από
νοσηλεία ασφαλισµένων τους. Μικρό µέρος των απαιτήσεων αφορά ιδιώτες και θεωρείται
εισπράξιµο.
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πελάτες
µείον προβλέψεις
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Χρεώστες διάφοροι
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες & χρεώστες
Εξοδα εποµένων χρήσεων
Λογ/σµοί διχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Τόκοι χρηµατ/κών µισθ. Εποµ. χρήσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

4.260.212,52
-236.354,15
2.163.063,56
839.973,34
3.889.227,93
186.169,18
939.045,67
72.220,56

3.453.850,32
-148.132,81
1.737.979,28
798.131,43
2.981.029,78
302.178,36
924.782,94

2.633.522,59

399.810,23

3.548.960,01
-83135,08
1.373.481,33
1.079.601,13
4.665.239,15
621.041,47
547.607,53
160.915,57
35.616,37
23.771,34

12.513.368,84

11.973.098,82

10.383.802,65

1.329.776,12
1.042.817,26
3.756.556,85
621.041,47
532.147,57

333.983,35
9.915.861,86
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6.8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα του οµίλου και της εταιρείας έχουν ως εξής:










Αναλώσιµα
υλικά























31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

2.471.585,93

2.312.432,17

1.795.074,19

1.573.748,04

6.9. ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
Ταµείον
Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

89.430,81
2.418.249,82

292.886,54
4.636.806,32

86.831,52
892.605,01

258.842,28
592.844,40

2.507.680,63

4.929.692,86

979.436,53

851.686,68

6.10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
αριθµός
µετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

(κοινές)
Υπόλοιπα
31/12/2005
Υπόλοιπα
31/12/2006
Αυξηση µετ. κεφαλαίου µε
καταβολή
µετρητών
Υπόλοιπα
31/12/2007

33.860.000,00

20.316.000,00

33.860.000,00

20.316.000,00

2.370.200,00

1.422.120,00

36.230.200,00

21.738.120,00
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Στη χρήση 2007 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε έκδοση 2.370.200 νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ και τιµής διάθεσης 2,5 ευρώ . Από την αύξηση
αυτή προέκυψε δια φορά υπέρ το άρτιο 4.503.389 ευρώ που καταχωρήθηκε στα
αποθεµατικά.

6.11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τακτικό

Εκτακτα

Αφορολόγητα

∆ιαφορά
υπερ

Αποθεµατικό

Αποθεµατικά

Αποθεµατικά

το άρτιο

Υπόλοιπα 31/12/2005

3.031.837,68

1.593,51

195.747,18

Από κέρδη χρήσεως
2006

625.495,96

Υπόλοιπα 31/12/2006
3.657.333,64
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο
από αυξηση Μετ. Κεφαλαίου
Από κέρδη χρήσεως
2007
743.330,29

1.593,51

195.747,18

4.400.663,93

1.593,51

Σύνολο
3.229.178,37
0,00
0,00
0,00
625.495,96

0,00
4.706.433,52

3.854.674,33
0,00
4.706.433,52
743.330,29

195.747,18

4.706.433,52

9.304.438,14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τακτικό

Εκτακτα

Αφορολόγητα

∆ιαφορά
υπερ

Αποθεµατικό

Αποθεµατικά

Αποθεµατικά

το άρτιο

Υπόλοιπα 31/12/2005

3.031.837,68

1.593,51

195.747,18

Από κέρδη χρήσεως
2006

625.495,96

Υπόλοιπα 31/12/2006
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο
από αυξηση Μετ. Κεφαλαίου
Από κέρδη χρήσεως
2007

3.657.333,64

3.229.178,37
0,00
0,00
0,00
625.495,96

1.593,51

195.747,18

0,00

3.854.674,33

4.503.380,00

4.503.380,00

659.933,00
4.317.266,64

Σύνολο

659.933,00
1.593,51

195.747,18

4.503.380,00

9.017.987,33
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6.12 ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα δάνεια του οµίλου και οι λήξεις τους αναλύονται ως εξής;
∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Μακροπρόθεσµος
δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

Υποχρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων

3.215.080,57

353.759,49

2.567.670,34

0,00

Σύνολο

22.215.080,57

353.759,49

21.567.670,34

0,00

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός

4.965.066,21

26.237.792,41

4.317.172,41

25.951.041,02

Υποχρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων

871.535,40

93.411,10

666.647,68

0,00

Σύνολο

5.836.601,61

26.331.203,51

4.983.820,09

25.951.041,02

Ο
ΟΜΙΛΟΣ
Οι ηµεροµηνίες λήξης των
δανείων
έχουν ως εξής
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη

31/12/2007

Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

5.836.601,61

26.331.203,51

4.983.820,09

25.951.041,02

22.215.080,57

353.759,49

21.567.670,34

0,00

28.051.682,15

26.684.963,00

26.551.490,43

25.951.041,02

Υποχρεώσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ελάχιστες
µισθωµάτων
Μέχρι 1 έτος

31/12/2007
855.062,48

Από 1 έως 5 έτη

Παρούσα
υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

πληρωµές
31/12/2006
92.964,56

31/12/2007
650.173,92

31/12/2006
0,00

3.215.677,51

333.134,11

2.567.670,34

0,00

4.070.739,99

426.098,67

3.217.844,26

0,00

αξία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
39.447,00

39.082,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
39.447,00

39.082,00
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Μέχρι 1 έτος

832.788,67

90.807,40

632.944,86

0,00

Από 1 έως 5 έτη

2.770.963,86

294.886,24

2.196.241,43

0,00

832.788,67

90.807,40

632.944,86

0,00

Τα πραγµατικά µέσα επιτόκια δανεισµού του Οµίλου την ηµεροµηνία του ισολογισµού
είναι τα παρακάτω

Βραχυπρόθεσµος
δανεισµός
Μακροπρόθεσµος
δανεισµός

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5,40%

5,40%

5,33%

5,33%

τραπεζικός
τραπεζικός

6.13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

Πραµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι

3.518.614,31
104.427,47
313,91
1.398.328,02
2.041.262,70
33.771,09
3.123.058,38

3.027.529,83
712.661,70
20.982,51
1.289.904,05
1.821.181,95
58.700,74
3.264.514,83

3.190.553,63

2.561.320,72

1.009.660,88
1.489.447,23
28.146,87
2.358.214,50

19.718,17
890.012,26
1.295.831,67
26.055,20
1.879.404,20

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Εσοδα εποµένων χρήσεων

495.384,58
150679,96

210.144,08
173.640,28

421.563,37
150.679,96

186.662,38
173.640,28

10.865.840,42

10.579.259,97

8.648.266,44

7.032.644,88

6.14. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν προσωρινές

διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης και αναλύονται ως εξής;
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O ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επί υπεραξίας κτιρίων
Επό
υπεραξίας
γηπέδων
Για ενώµατα πάγια χρηµ/κών µισθώσεων
Για
προβλέψεις
αποζηµιώσεων
προσωπικού
Επί προβλέψεων αποζηµιώσεων
τρίτων
Για δαπάνες πολυετούς απόσβεσης
Επί διαφοράς αποσβέσεων κτιρίων
Επί προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Επί αφορολογήτων αποθεµατικών

31/12/2007
Απαίτηση
Υποχρέωση
4.050.988,64

31/12/2006
Απαίτηση
Υποχρέωση
4.050.988,64

2.624.451,09
9.077,79

2.624.451,09
2.219,56

862.771,72

807.533,66

1.417.039,44
160.755,84

1.617.126,51
168.053,07
352.899,10

Επί επιχ/σεων παγίων
Συµψηφισµός

177.321,16

55.814,25

18.780,86
48.936,80

48.936,80

1.179,53

1.731,22

2.496.381,25
-2.496.381,25

7.087.532,95
-2.496.381,25

2.611.494,10
-2.611.494,10

6.905.648,47
-2.611.494,10

0,00

4.591.151,70

0,00

4.294.154,37

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επί υπεραξίας κτιρίων
Επό
υπεραξίας
γηπέδων
Για ενώµατα πάγια χρηµ/κών µισθώσεων
Για
προβλέψεις
αποζηµιώσεων
προσωπικού
Επί προβλέψεων αποζηµιώσεων
τρίτων
Για δαπάνες πολυετούς απόσβεσης
Επί διαφοράς αποσβέσεων κτιρίων
Επί προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Επί αφορολογήτων αποθεµατικών

31/12/2007
Υποχρέωση
Απαίτηση
2.423.370,50

31/12/2006
Απαίτηση
Υποχρέωση
2.423.370,50

2.020.199,69

2.020.199,69

642.355,38

604.219,41

1.203.269,97
154.515,48

1.474.864,26
101.795,68

Επί επιχ/σεων παγίων
Συµψηφισµός

240.841,96

119.655,50

48.936,80

48.936,80

37.033,39
1.179,53

1.731,22

2.037.174,22
-2.037.174,22

4.734.528,48
-2.037.174,22

2.180.879,35
-2.180.879,35

4.613.893,71
-2.180.879,35

0,00

2.697.354,26

0,00

2.433.014,36

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία για τη χρήση 2007
είναι 25%.
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Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται
από την εταιρεία γιατί υπάρχει νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και οι αναβαλλόµενοι
φόροι θα διακανονιστούν στην ίδια φορολογική αρχή.

6.15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

Οι προβλέψεις που αφορούν στον όµιλο

και στην εταιρεία αναγνωρίζονται όταν

υπάρχουν παρούσες νοµικές ή τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων
γεγονότων και εφόσον η υποχρέωση µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Ο Οµιλος έχει σχηµατίσει προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων καθώς και για εκκρεµείς δίκες. Σχετικά µε τις εκκρεµείς δίκες γίνεται αναλυτική
αναφορά στην παρ. 6.25.
Οι εταιρείες του οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. µέχρι και τη χρήση 2005
ΛΗΤΩ Α.Ε.

µέχρι και τη χρήση 2005

ΑLAB Α.Ε.

µέχρι και τη χρήση 2002

Τα στοιχεία των προηγούµενων φορολογικών ελέγχων επιτρέπουν το σχηµατισµό
πρόβλεψης πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις µε ικανοποιητική
ασφάλεια.
Η κίνηση των προβλέψεων έχει ως εξής;
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Λογιστική αξία 3/12/2005
Προσθήκη από απόκτηση θυγατρικών
Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως 2006
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη για φόρο εισ/τος
Λογιστική αξία 3/12/2006
Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως 2007
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη για φόρο εισ/τος
Χρησιµοποιηθείσα
πρόβλεψη
για
καταβολή
αποζηµιώσεων
Λογιστική
αξία
31/12/2007

Προβλέψεις
για φόρο
εισοδήµατος
240.677,00
120.157,00
100.000,00
-74.157,00
386.677,00
141.500,00
-240.677,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προβλέψεις
για εκκρεµείς
δίκες
4.348.471,60
569.049,00
1.550.985,54

Προβλέψεις
για φόρο
εισοδήµατος
240.677,00

Προβλέψεις
για εκκρεµείς
δίκες
4.348.471,60

100.000,00

1.550.985,54

6.468.506,14
1.982.696,52

340.677,00
100.000,00
-240.677,00

5.899.457,14
1.696.664,52

-2.783.041,66
287.500,00

5.668.161,00

-2.783.041,66
200.000,00

4.813.080,00
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6.16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 οι εταιρείες καταβάλλουν αποζηµιώσεις στους
αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους τους, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τα
έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της
αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που
θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές σε Εργαζόµενους».
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών είναι το καθαρό σύνολο των ακόλουθων ποσών :
1. της παρούσας αξίας της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή
2. πλέον οποιαδήποτε αναλογιστικά κέρδη (µείον αναλογιστικές ζηµιές) που δεν
καταχωρήθηκαν,
3. µείον οποιοδήποτε κόστος προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωρηθεί ακόµη
4. µείον την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος (αν υπάρχουν) από τα οποία οι δεσµεύσεις θα
διακανονιστούν άµεσα.
Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των οµολόγων του Ελληνικού
∆ηµοσίου. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα
καταβολής των παροχών.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες προκύπτουν από αυξήσεις ή µειώσεις στην παρούσα
αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών, η δε αναλογία αυτών που καταχωρείται στα
αποτελέσµατα

είναι

το

υπερβάλλον

των

συσσωρευµένων

µη

καταχωρηµένων

αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών κατά το τέλος της προηγούµενης περιόδου από το 10%
της παρούσας αξίας της δέσµευσης των καθορισµένων παροχών
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κατά την ηµεροµηνία της αποτίµηση διαιρούµενο µε το αναµενόµενο µέσο όρο της
υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων που συµµετέχουν σε αυτό το
πρόγραµµα.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται ως έξοδο πάνω σε µια σταθερή βάση κατά τη
διάρκεια της µέσης περιόδου µέχρι να κατοχυρωθούν οι παροχές. Κατά την έκταση που οι
παροχές έχουν ήδη κατοχυρωθεί αµέσως µετά την καθιέρωση ή τις µεταβολές ενός
προγράµµατος καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση καταχωρεί το κόστος προϋπηρεσίας
άµεσα.
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Κίνηση λογαριασµού προβλέψεων για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδό τους
από την υπηρεσία
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις
συνταξιοδότησης .2112/1920 31/12/2005
Χρήση 2006
Προσθήκη από απόκτηση θυγατρικών
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Συµπληρωµατική πρόβλεψη
Υπόλοιπο 31/12/2006
Χρήση 2007
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
∆ιαγραφή θυγατρικής
Συµπληρωµατική πρόβλεψη
Υπόλοιπο 31/12/2007

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.381.547,43

2.381.547,43

ΣΤΟΥΣ

813.257,00
-238.365,64
273.695,84
3.230.134,63

-238.365,64
273.695,84
2.416.877,63

-217.686,68
-1.322,00
439.960,55
3.451.086,50

-173.010,68
325.554,55
2.569.421,50

Καταχώρηση υποχρέωσης στον ισολογισµό

Παρούσα αξία συσωρευµένης υποχρέωσης
Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες

Καταχώρηση στα αποτελέσµατα
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Αναλογιστιό κέρδος(ζηµία) στην υποχρέωση

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
3.466.380,56
3.130.142,47
-15.294,05
99.992,16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
2.594.081,56 2.378.168,47
-24.660,05
38.709,16

3.451.086,51

3.230.134,63

2.569.421,51

2.416.877,63

455.163,60
-15.203,05
439.960,55

234.986,68
38.709,16
273.695,84

350.214,60
-24.660,05
325.554,55

234.986,68
38.709,16
273.695,84

55

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως
εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή

4,60%
3,89%
10,49

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σηµειώνεται ότι η αρχική ενοποίηση των εταιρειών του οµίλου έγινε µε ηµεροµηνία
31/12/2006 οπότε ενοποιήθηκαν κονδύλια µόνο ισολογισµού και όχι αποτελεσµάτων.
Εποµένως τα ποσά αποτελεσµάτων του οµίλου χρήσεως 2006 είναι αυτά της µητρικής και
δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσης 2007.

6.17. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

























Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκµ/σεως
∆ιαφορά 2007-2006 δαπανών νοσηλείας
τέλους χρήσεως
Αναλώσεις υλικών

























































































27.167.933,76
18.992.016,39
6.316.623,70
59.610,88
3.861.185,40
2.978.383,17
251.867,22

18.491.954,12
12.336.554,13
4.897.961,09
54.220,10
2.920.706,93
2.095.547,23
286.758,89

20.593.739,00
14.207.730,33
5.227.688,48
39.857,31
3.004.119,86
2.052.007,36
251.867,19

18.491.954,12
12.336.554,13
4.897.961,09
54.220,10
2.920.706,93
2.095.547,23
286.758,89

-299.000,15
14.343.733,50

-147.405,08
10.711.698,92

-299.000,15
11.423.891,48

-147.405,08
10.711.698,92

73.672.353,87

51.647.996,33

56.501.900,86

51.647.996,33
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6.18. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Οι δαπάνες αυτές αναλύονται ως εξής:

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Αναλώσεις υλικών

3.871.926,46
516.088,89
334.584,18
4.148,65
630.067,73
360.732,01
64.001,17

2.458.674,77
262.264,06
234.874,30

2.465.703,62
347.392,56
260.993,68

2.458.674,77
262.264,06
234.874,30

128.108,66
182.456,94
40.232,38

549.502,36
227.161,69
64.001,17

128.108,66
182.456,94
40.232,38

5.781.549,09

3.306.611,11

3.914.755,08

3.306.611,11

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Αναλώσεις υλικών

45.471,67
829,41
15.276,68
1.014,00
43.870,99
920,22
57.789,67
165.172,64

0,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

0,00

0,00

Η µητρική εταιρεία δεν έχει δαπάνες διαθέσεως.
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6.19. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α

Τα έσοδα και τα έξοδα αυτά έχουν ως εξής:

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Αλλα έσοδα πωλήσεων
Εσοδα παρεποµένων ασχολειών
Εκτακτα έσοδα
Εσοδα προηγουµένων χρήσεων

66.366,22
3.418.699,89
99.766,50
20.489,37

28.921,98
3.694.389,74
35.376,47
1.500,00

2.822.382,84
89.461,84
11.100,00

28.921,98
3.694.389,74
35.376,47
1.500,00

3.605.321,98

3.760.188,19

2.922.944,68

3.760.188,19

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Εκτακτα έξοδα
Προβλέψεις
για
επισφαλείς
απαιτήσες
Προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος
Προβλέψεις για εκκρεµείς δίκες
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας
Λοιπά

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
24.942,36
3.498,90

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
4.200,38
3.498,90

163.041,38
141.500,00
1.661.809,00
41.186,28
98.493,41

100.000,00
1.290.077,00
26.554,30

148.132,81
100.000,00
1.409.920,00
26.577,19

100.000,00
1.290.077,00
26.554,30

2.130.972,43

1.420.130,20

1.688.830,38

1.420.130,20

6.20.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α

Πιστωτικοί τόκοι
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟ∆Α
Τόκοι δανείων
Τόκοι προβλέψεων στην παρούσα
αξία
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

26.766,30

2.720,06

43.537,99

43.537,99

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
1.458.411,43 389.048,35

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
1.397.491,74 389.048,35

320.887,52
32.931,93

260.908,54

286.744,52
3.230,00

260.908,54

1.812.230,88

649.956,89

1.687.466,26

649.956,89
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6.21 ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τα κέρδη από συγγενείς που εισέπραξε η εταιρεία προέρχονται από την άµεση συµµετοχή
της στη ΛΗΤΩ Α.Ε. στην οποία κατέχει ποσοστό µετοχών 34% από τη χρήση 2000.Τα
κέρδη αυτά συµψηφίστηκαν κατά τη διαδικασία ενοποίησης. Τα αντίστοιχα κέρδη που
εισέπραξε από την άµεση θυγατρική «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» µείωσαν την αξία
συµµετοχής επειδή αφορούσαν περίοδο πριν από την αγορά, ( βλ, παρ 6.4. )

6.22. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος φόρος

Κέρδη /ζηµίες προ φόρων
Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα
συντελεστή στο τέλος της περιόδου
Εισόδηµα µη υποκείµενο σε φόρο
Εξοδα µη αναγνωριζόµενα για
φορολογικούς σκοπούς
Λοιπά

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

4.388.855,27
215.875,83

5.030.958,33
-269.629,10

3.896.393,64
264.340,09

5.030.958,33
-269.629,10

4.604.731,10

4.761.329,23

4.160.733,73

4.761.329,23

18.821.820,69

17.540.877,48

16.756.339,75

17.540.877,48

4.705.455,17
-776.804,79

5.086.854,47
-210.244,27

4.189.084,94
-736.804,79

5.086.854,47
-210.244,27

383.895,94
76.308,95

93.672,29
60.675,83

381.593,97
62.519,52

93.672,29
60.675,83

4.388.855,27

5.030.958,32

3.896.393,64

5.030.958,32
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6.23. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί
στους µετόχους της µητρικής ( µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος)

µε το

σταθµισµένο µέσο αριθµό των µετοχών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως.Τα
µειωµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίδια µε τα βασικά.

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Κέρδη που αναλογούν στους

0,37

0,34

0,35

0,34

Μετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός 35.045.100

33.860.000

35.045.100

33.860.000

µετοχών

6.24. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία µισθώνει βιοµηχανικό χώρο στον οποίο έχει εγκαταστήσει τα πλυντήρια της.
Η θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. είναι συνιδιοκτήτρια µε ποσοστό 60% του ακινήτου
στο οποίο στεγάζεται το µαιευτήριο στην οδό Μουσών .Για το υπόλοιπο 40% καταβάλλει
µισθώµατα στους συνιδιοκτήτες .
Τα µελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα µισθώµατα σύµφωνα µε τις συµβάσεις που υπάρχουν
έχουν ως εξής:
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέχρι 1 έτος
από 1-5 έτη

634.752,12
3.578.945,16

44.835,72
198.008,88
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6.25.ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ∆ΙΚΕΣ

Κατά της εταιρείας και της θυγατρικής της ΛΗΤΩ Α.Ε. έχουν εγερθεί από τρίτους αγωγές
µε τις οποίες διεκδικούνται συνολικά

41,17 και

14,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ως

αποζηµιώσεις για ιατρικά λάθη που έγιναν κατά την άποψη τους κατά την περίθαλψη στις
δύο κλινικές των ιδίων ή συγγενών τους και για άλλες αιτίες.
Οι νοµικές υπηρεσίες των δύο εταιρειών µε βάση τα στοιχεία των φακέλων προέβλεψαν
ότι τα ποσά που θα κληθούν οι εταιρείες να καταβάλλουν στο µέλλον όταν οι υποθέσεις
θα τελεσιδικήσουν,

θα ανέλθουν συνολικά σε 6,37 και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η

∆ιοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι µε βάση τα υπάρχοντα σήµερα στοιχεία τα ποσά είναι
εύλογα . Για το λόγο αυτό αποφάσισε το σχηµατισµό ισόποσων προβλέψεων στην
παρούσα αξία αναγνωρίζοντας σε κάθε χρήση χρηµατοοικονοµικό κόστος . Για τον
προσδιορισµό της παρούσας αξίας χρησιµοποιήθηκε ως επιτόκιο προεξόφλησης ποσοστό
6% το οποίο κυµαίνεται στα επίπεδα των επιτοκίων της αγοράς κατά το τέλος της
χρήσεως. Ελαβε επίσης υπόψη το µέσο χρόνο που απαιτείται µέχρις ότου κάθε υπόθεση
τελεσιδικήσει όπως ο χρόνος αυτός προσδιορίστηκε από τη νοµική υπηρεσία. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι λόγω της φύσεως τους , η κάθε υπόθεση είναι µοναδική αφού αφορά
συγκεκριµένη ιατρική περίθαλψη και τα αποτελέσµατα της .
Η διοίκηση της εταιρείας θα επαναπροσδιορίζει σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονοµικών
καταστάσεων το ποσό που θα προβλέπεται ότι απαιτείται στην ηµεροµηνία αυτή για το
διακανονισµό των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων.
Η συνολική πρόβλεψη στην παρούσα αξία που σχηµατίστηκε στις 31/12/2007 ανέρχεται
σε 4,813 εκατ. ευρώ για το ΜΗΤΕΡΑ και σε 855 χιλ . ευρώ για τη ΛΗΤΩ Α.Ε. Οι
υποθέσεις που εκκρεµούν έχουν αναλυτικά ως εξής.
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ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

1
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 1.004.402,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 200.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

149.451,52 ΕΥΡΩ

-----------------Η ενάγουσα κατέθεσε την 1.9.04 αγωγή κατά της εταιρείας και ιατρών, µε
την οποία ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι στην καταβολή του ποσού του
1.004.402,00 ευρώ για την ικανοποίηση ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη η
ενάγουσα λόγω σωµατικής βλάβης. Η αγωγή προσδιορίσθηκε για την 18-01-07
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναβλήθηκε για 31/01/08,
όπου και µαταιώθηκε λόγω αργίας.
2
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 5.000.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 500.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

419.808,25 ΕΥΡΩ

-----------------Η αγωγή προσδιορίσθηκε προς συζήτηση ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.9.04 ωστόσο λόγω αναβολής θα εισαχθεί προς
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συζήτηση την 01-02-2007 οπότε και συζητήθηκε. Εκδόθηκε επ΄ αυτής η υπ΄ αριθµ.
6397/2007 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διατάζει
πραγµατογνωµοσύνη.

Ωστόσο, οι ενάγοντες µε την από 3-8-2005 αίτηση

ασφαλιστικών µέτρων, ζητούν την καταβολή προσωρινής επιδίκασης απαίτησης
ποσού 46.813,50 ευρώ. Η αίτηση των ασφαλιστικών ορίστηκε για την 13-12-2005,
και δικάστηκε την 28-3-2006, όπου και απερρίφθη η αίτηση.
3
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 68.646,66 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 60.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

47.525,60 ΕΥΡΩ

-----------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 28.09.04, ο ενάγων ζητά να
υποχρεωθεί η εταιρεία στην καταβολή του ποσού των 68.646,66 ευρώ προς
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας του ενάγοντος, που όπως
ισχυρίζεται υπέστη λόγω ιατρικού λάθους κατά τη διάρκεια επέµβασης αφαίρεσης
πολύποδα. Η αγωγή προσδιορίσθηκε προς συζήτηση την 16.02.06 ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά αναβλήθηκε για 10-05-2007. Κατόπιν
δεύτερης αναβολής, τελικά η αγωγή συζητήθηκε στις 11-10-2007 στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών και αναµένουµε την έκδοση αποφάσεως.

4
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 3.546.047,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 400.000,00 ΕΥΡΩ
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Παρούσα αξία πρόβλεψης

316.843,50 ΕΥΡΩ

-----------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 22-04-2005, οι ενάγοντες ζητούν να
υποχρεωθεί η εταιρεία στην καταβολή του ποσού των 3.546.047,00 ευρώ λόγω
ηθικής βλάβης και περιουσιακής ζηµίας, που όπως ισχυρίζονται υπέστην λόγω
ιατρικού λάθους πριν και κατά τη διάρκεια του τοκετού, που προκάλεσε στο έµβρυο
βαριά µορφή σπαστική εγκεφαλοπάθεια µε παθολογικά σηµεία και ευρήµατα, όπως
ανώµαλη κινητικότητα, παθολογική θέση των άκρων, ανώµαλες κινήσεις
οφθαλµών. Η αγωγή προσδιορίσθηκε προς συζήτηση την 22-11-2007 ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οπότε και πήρε αναβολή για τις 07-05-2009.

5
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 300.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 80.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

63.367,45 ΕΥΡΩ

-----------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 27-1-2005, η ενάγουσα ζητά να
καταδικασθεί εις των εναγοµένων στην καταβολή του ποσού των 300.000,00 ευρώ,
προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και αποζηµίωση για την σωµατική βλάβη
την οποία υπέστη. Συγκεκριµένα αιτιάται στην καταβολή λόγω ιατρικού λάθους
κατά τη καισαρική τοµή στην οποία υπεβλήθη. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να
συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 17-05-2007. Κατά
την παραπάνω ηµεροµηνία εκδίκασης της υποθέσεως αυτή µαταιώθηκε και
επαναπροσδιορίστηκε µε κλήση της ενάγουσας για τις 27-11-2008.
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6
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 800.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 400.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

298.903,04 ΕΥΡΩ

------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 9-6-2005, η ενάγουσα ζητά να
καταδικασθεί εις των εναγοµένων στην καταβολή του ποσού των 800.000,00 ευρώ,
προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης και για αποζηµίωση για το θάνατο της
ανήλικης κόρης τους στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ λόγω ιατρικού λάθος, σύµφωνα µε
τα διαλαµβανόµενα στο κείµενο της αγωγής. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να
συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 15-11-2007.
Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της υποθέσεως, ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 08-012009.
7
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 850.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 500.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

396.046,58 ΕΥΡΩ

------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 31-3-2005, οι ενάγοντες ζητούν να
καταδικασθεί εις των εναγοµένων στην καταβολή του ποσού των 850.000,00 ευρώ,
προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης και για αποζηµίωση για το
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θάνατο της θυγατέρας της πρώτης των εναγόντων και αδελφή των λοιπών στο
Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ λόγω ιατρικού λάθος, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο
κείµενο της αγωγής. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του
Πολυµελούς

Πρωτοδικείου

Αθηνών

την

25-10-2007.

Κατόπιν

αναβολής

συζητήσεως της υπόθεσης , ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 18-12-2008.
8
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 6.899.645,79 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 300.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

237.627,95 ΕΥΡΩ

-----------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 15-12-2005, η ενάγουσα ζητά να
καταδικασθεί η εταιρία σε αποζηµίωση ποσού 6.899.648,00 ευρώ, προς
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης για την σωµατική βλάβη την οποία υπέστη, λόγω
διάτρησης της µήτρας και του εντέρου. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-03-2007. Κατόπιν
αναβολής συζητήσεως της υποθέσεως που ήταν προσδιορισµένη για τις 22-032007, ορίσθηκε νέα δικάσιµος στις 13-12-2007, ότε και µαταιώθηκε η συζήτηση.
Εξεδόθη πόρισµα του ΣΕΥΥΠ σύµφωνα µε το οποίο οι αιτιάσεις της ενάγουσας δεν
στοιχειοθετούνται.
9
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 2.480.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 600.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

475.255,90 ΕΥΡΩ
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------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 16-9-2005, οι ενάγοντες ζητούν να
καταδικασθεί εις των εναγοµένων συνολικά στην καταβολή του ποσού των
2.480.000,00 ευρώ, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποίαν υπέστην
λόγω της σωµατικής βλάβης της κόρης τους κατά τον τοκετό, που προκάλεσε
κινητική τετραπληγία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο κείµενο της αγωγής. Η
αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών την 21-9-2006. Ωστόσο, αναβλήθηκε ενόψει προσεπίκλησης στην
ασφαλιστική εταιρεία για την 19-04-2007, όταν και µαταιώθηκε η συζήτηση και
κατόπιν κλήσεως της ενάγουσας ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 02-10-2008 ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

10
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 2.969.171,97 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 250.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

186.814,40 ΕΥΡΩ

------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 01-02-2006, η ενάγουσα ζητά να
καταδικασθεί η εναγοµένη εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ συνολικά στην καταβολή του
ποσού των 2.969.172,00 ευρώ, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποίαν
υπέστην λόγω της σωµατικής βλάβης της κατά τον τοκετό, που της προκάλεσε
φλεγµονή µε αποτέλεσµα να προβεί σε χειρουργική επέµβαση κολοστοµίας του
εντέρου, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο κείµενο της
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αγωγής. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών την 04-10-2007. Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της
υπόθεσης, ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 04-12-2008.
11
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 4.573.920,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 300.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

224.177,28 ΕΥΡΩ

------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 27-03-2006 οι ενάγουσες ζητούν να
καταδικασθούν οι εναγόµενοι εις ολόκληρον συνολικά στην καταβολή του ποσού
των 4.573.920,00 ευρώ, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη, που υπέστησαν από
την αδικοπρακτική συµπεριφορά των ως άνω, καθώς όπως ισχυρίζονται στο
κείµενο της αγωγής η πρώτη ενάγουσα εξ’ αιτίας λαπαροσκοπικής επέµβασης
αφαίρεσης κύστεων από ενδοµητρίωση. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 08-11-2007. Κατόπιν
αναβολής συζητήσεως της υπόθεσης , ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 29-01-2009.

12
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 250.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

186.814,40 ΕΥΡΩ

------------------
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Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 05-07-2006 οι ενάγουσα ζητά να
καταδικασθούν οι εναγόµενοι εις ολόκληρον συνολικά στην καταβολή του ποσού
του 1.000.000,00 ευρώ, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το
θάνατο του κυοφορούµενου εµβρύου της. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να
συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 24-05-2007.
Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της υπόθεσης , ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 01-112007 και µετά και από δεύτερη αναβολή ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 06-03-2008.

13
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 500.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ
Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 100.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

79.209,32 ΕΥΡΩ

------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 22-12-2006 οι ενάγοντες ζητούν να
καταδικασθεί η εναγόµενη συνολικά στην καταβολή του ποσού των 500.000,00
ευρώ, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη από ιατρικό εργαλείο που
είχε αποµείνει στον πνεύµονα της ασθενούς µετά από χειρουργική επέµβαση στο
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών την 26-04-2007. Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της
υπόθεσης , ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 05-06-2008.

14
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 1.539.360,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ
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Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 400.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

298.903,04 ΕΥΡΩ

------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 20-12-2006 οι ενάγοντες ζητούν να
καταδικασθεί η εναγόµενη συνολικά στην καταβολή του ποσού των 1.539.360,00
ευρώ, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν από την αδικοπρακτική
συµπεριφορά των εναγοµένων, που προκάλεσε σύµφωνα µε το κείµενο της αγωγής
τους την αναπηρία του τέκνου τους µετά τον τοκετό. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί
να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 13-12-2007.
Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της υπόθεσης, ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 14-052009.
15
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 600.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 150.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης
105.744,,00 ΕΥΡΩ
--------------------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 19-07-2007 η ενάγουσα ζητά να
καταδικασθεί η εναγόµενη συνολικά στην καταβολή του ποσού των 600.000,00
ευρώ, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη που υπέστην από την αδικοπρακτική
συµπεριφορά της εναγοµένης, που προκάλεσε σύµφωνα µε το κείµενο της αγωγής
της προβλήµατα λόγω τρώσης του παχέως εντέρου. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να
συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 06-12-2007.
Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της υπόθεσης, ορίστηκε νέα δικάσιµος στις 26-022009.
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16
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 2.554.770,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 700.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

493.472,00 ΕΥΡΩ

---------------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 27-02-2007 οι ενάγοντες ζητούν να
καταδικασθούν οι εναγόµενοι εις ολόκληρον συνολικά στην καταβολή του ποσού
του 2.554.770,00 € συν µηνιαίες καταβολές για λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες και
εργοθεραπείες, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη για λογαριασµό της κόρης τους
που πάσχει από σπαστική τετραπληγία. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-03-2008.
17
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 646.800,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 200.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

140.992,00 ΕΥΡΩ

------------------------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 31-3-2005, ο ενάγων ζητά να
καταδικασθεί εις των εναγοµένων στην καταβολή του ποσού των 646.800,00 €,
προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης και για αποζηµίωση για το θάνατο της
θυγατέρας του στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ λόγω ιατρικού λάθος, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο κείµενο της αγωγής. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να
συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 25-10-2007.
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Κατόπιν αναβολής συζητήσεως της υπόθεσης, ορίστηκε νέα δικάσιµος στις
18-12-2008.
18
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 4.700.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 800.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

563.968,00 ΕΥΡΩ

---------------------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 01-10-2007, οι ενάγοντες ζητούν να
καταδικασθεί εις των εναγοµένων στην καταβολή του συνολικού ποσού των
4.834.880 €, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποίαν υπέστην λόγω της
σωµατικής βλάβης του γιου τους κατά τον τοκετό, που του προκάλεσε υποξική
ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια, λόγω ιατρικού λάθος, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο κείµενο της αγωγής. Η αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-01-2009.
19
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 1.037.642,58 ΕΥΡΩ.
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 150.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

105.744,00 ΕΥΡΩ

----------------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 25-10-2007 η ενάγουσα ζητά να
καταδικασθούν οι εναγόµενοι στην καταβολή του ποσού των 1.037.642,58 ευρώ,
ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη, που υπέστη από την αδικοπρακτική
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συµπεριφορά των ως άνω, καθώς όπως ισχυρίζονται στο κείµενο της αγωγής εξ’
αιτίας επέµβασης αφαίρεσης της µήτρας προεκλήθη λοίµωξη και τρώση εντέρου. Η
αγωγή έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών στις 12-02-2009.
20
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 101.000,00 ΕΥΡΩ.
ΚΑΤΑ

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 30.000,00 ΕΥΡΩ
Παρούσα αξία πρόβλεψης

22.417,94 ΕΥΡΩ

----------------------------

Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 08-05-2006, ο ενάγων ζητά να
καταδικασθεί η εναγοµένη εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ συνολικά στην καταβολή του
ποσού των 101.000,00 ευρώ, ως αποζηµίωση για την ηθική βλάβη και αποζηµίωση
για την απώλεια των εισοδηµάτων της συζύγου του, η οποία υπέστη ανοξική
εγκεφαλοπάθεια λόγω της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς της εναγοµένης.

ΑΓΩΓΕΣ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

1
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 10.074,04 ΕΥΡΩ
Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 10.074,04 ΕΥΡΩ
-----------------Με την ως άνω αγωγή, κατατεθείσα την 10.9.04 ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Πειραιά ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ζητά να υποχρεωθούν οι εναγόµενες

73

στην καταβολή του ποσού των 5.037,02 ευρώ εις ολόκληρον η καθεµία, για
οφειλή προς την εταιρεία εξόδων εξετάσεων και νοσηλείας. Η αγωγή
προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 11.5.05 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
Αναβλήθηκε για 8-3-2006 και κατόπιν για 28-02-2007. Επ΄ αυτής της αγωγής
εξεδόθη η υπ΄ αριθµ. 360/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά, η οποία και
κάνει δεκτή την αγωγή.
2
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 15.021,59 ΕΥΡΩ
Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 10.000,00 ΕΥΡΩ
-----------------Με την ως άνω αγωγή η εταιρία ζητά να καταδικασθεί η εναγόµενη στην
καταβολή του ποσού των 15.021,59 ευρώ λόγω οφειλών αυτής από τη µη τήρηση
της συµβατικής της υποχρέωσης µε την εταιρεία. Η αγωγή προσδιορίσθηκε για
συζήτηση την 9.2.06 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οπότε και
αναβλήθηκε αιτήσει των εναγοµένων για την 9-5-2007 και ακολούθως κατόπιν
δεύτερης αναβολής για τις 25-09-2008.

3
ΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ 999.956,00 ΕΥΡΩ
Της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ : 300.000,00 ΕΥΡΩ
-----------------Με την ως άνω αγωγή το «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε» ζητά απ’ τον εναγόµενο την
καταβολή του ποσού των 999.956,00 ευρώ., καθώς η εταιρία έχει υποστεί ηθική
βλάβη, αφού µε την αδικοπρακτική και δυσφηµιστική συµπεριφορά του ο
εναγόµενος κλόνισε την εµπορική πίστη, επωνυµία και φήµη της εταιρίας κατ’
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άρθρον 364 Π.Κ. Η αγωγή προσδιορίσθηκε για συζήτηση την 25-5-2006 ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρίθµ.
6103/2006 απόφαση, η οποία και αναστέλλει την έκδοση απόφασης. Κατά του ως
άνω εναγοµένου ασκήθηκε επίσης και έγκληση για συκοφαντική δυσφήµηση
ανώνυµης εταιρίας και έχει σχηµατισθεί δικογραφία µε στοιχεία (ΑΒΜ)
∆2005/3152, για την οποία ο εναγόµενος έχει παραπεµφθεί να δικαστεί ενώπιον του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών.

ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ: 41.171.406,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ : 6.370.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΓΩΓΕΣ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ: 1.025.051,63 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΗΣ : 320.074,04 ΕΥΡΩ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΗΤΩ ΑΕ

1. Κατά της εταιρείας και κατά ιατρού έχει εγερθεί από το έτος 1994 αγωγή, µε
αίτηµα την καταβολή από τους εναγοµένους σε ολόκληρον 50.770.772 δραχµές
λόγω αποζηµιώσεως.

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε αρχικά η υπ’ αριθµ.

8913/1995 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέταξε
αποδείξεις και µετά την ολοκλήρωση των διεξαγωγών εκδόθηκε η υπ’ αριθµ.
4430/2006 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε εν
µέρει την αγωγή και ανεγνώρισε ότι οι εναγόµενοι οφείλουν να καταβάλουν σε
ολόκληρο έκαστος στην
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ενάγουσα το ποσό των 30.968,11 ευρώ άνευ εντόκου καταβολής. Κατά της άνω
αποφάσεως ασκήθηκαν εφέσεις, από την εταιρία, από τον ιατρό και από την ενάγουσα,
οι οποίες συνεκδικάστηκαν στις 20-9-2007 χωρίς να έχει εκδοθεί επ’αυτών απόφαση
µέχρι σήµερα.
Εκτιµάται ότι το Εφετείο θα περιορισθεί στο άνω ποσό των 30.968,11 ευρώ, το οποίο
εφόσον επιδικασθεί θα καταβληθεί έντοκα, οπότε η εταιρεία θα υποχρεωθεί να καταβάλει
το ποσό των 100.000 ευρώ (κεφάλαιο + τόκοι), εντός του έτους 2008.
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη στην παρούσα αξία ευρώ

2.α) Kατά της εταιρίας

94.341,00 ευρώ.

έχει εγερθεί από το 1999 αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία ισχυρίζεται ότι το αγορασθέν από την εταιρία
οικόπεδο επί της οδού Γ. Αναστασίου αριθµ. 12 ανήκει σε αυτήν και τον αδελφό της και
ζητεί να της αποδοθεί κατά το αντίστοιχο ποσοστό της. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η
υπ’ αριθµ. 3317/2000 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέταξε
αποδείξεις. Μετά την ολοκλήρωση των διεξαγωγών εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 2606/2004
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απέρριψε την αγωγή. Κατά της
αποφάσεως ασκήθηκε έφεση και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 8194/2005 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών, η οποία απέρριψε την έφεση. Κατά της άνω αποφάσεως του Εφετείου ασκήθηκε
αναίρεση της οποίας δικάσιµος για εκδίκαση ενώπιον του Αρείου Πάγου ορίσθηκε η
19/9/2007, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης µαταιώθηκε λόγω της διεξαγωγής
των εκλογών και προσδιορίσθηκε εκ νέου για τις 19-11-2008.
Η εκτίµησή µας είναι ότι, µε δεδοµένο τις ευνοϊκές αποφάσεις (Πρωτοδικείου και
Εφετείου), η πιθανότερη εξέλιξη θα πρέπει να είναι η απόρριψη της αγωγής.

β) Ο αδελφός της ανωτέρω έχει εγείρει κατά της εταιρίας από το 2000 αγωγή ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε όµοιο µε την άνω αγωγή περιεχόµενο και
αίτηµα όσον αφορά το δικό του ποσοστό. Επί της αγωγής αυτής
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εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1300/2005 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε
την οποία αναβάλλεται η έκδοση αποφάσεως µέχρις εκδόσεως αµετακλήτου αποφάσεως
επί της αγωγής της αδελφής του. Στη συνέχεια ο ανωτέρω µε κλήση του επανέφερε προς
συζήτηση την αγωγή, της οποίας δικάσιµος ορίσθηκε η 20/2/2007. Κατά την άνω δικάσιµο
η υπόθεση µαταιώθηκε αφενός µεν διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ως άνω
1300/2005 αποφάσεως, καθόσον η αγωγή της αδελφής του εκκρεµεί προς συζήτηση
ενώπιον του Αρείου Πάγου και αφετέρου διότι η εκ των διαδίκων προσθέτως υπέρ της
εταιρίας παρεµβαίνουσα απεβίωσε. Η εκτίµησή µας και στην εν λόγω αγωγή είναι η
ανωτέρω αναφεροµένη για την οµοία αγωγή.

Επί των ανωτέρω 2α και 2β υποθέσεων η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δεν θα υποχρεωθεί
να καταβάλει κανένα ποσό.

3. Κατά της εταιρείας έχει εγερθεί από το έτος 2006 αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών), η οποία εκδικάσθηκε στις
29/11/2006, µε αίτηµα αφενός µεν να αναγνωρισθεί ότι ήταν άκυρη η απόλυσή από την
εταιρία και

αφετέρου την καταβολή του ποσού α) 46.859,14 ευρώ για µισθούς

υπερηµερίας και β) 10.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η
υπ’αριθµ. 591/2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απέρριψε
την αγωγή ως ουσία αβάσιµη. Κατά της άνω αποφάσεως ασκήθηκε

έφεση η οποία

εκδικάσθηκε στις 9-10-2007. Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της άνω έφεσης.

Για την εν λόγω υπόθεση εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει κανένα
ποσό.

Κατά της εταιρείας και κατά ιατρών έχει εγερθεί από το έτος 2001 αγωγή ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε αίτηµα την καταβολή από την εταιρία του
ποσού των 300.000.000 δραχµών

άλλως του ποσού των 880.410,84 ευρώ λόγω

αποζηµιώσεως. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 5184/2003 απόφαση
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του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή και
επιδικάσθηκε σε βάρος της εταιρίας σε ολόκληρο µε τον ιατρό το ποσό των 15.000 ευρώ.
Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε από την εταιρία έφεση, επί της οποίας εκδόθηκε η
υπ’ αριθµ. 1293/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η έφεση
και απορρίφθηκε η αγωγή. Μέχρι σήµερα δεν µας έχει επιδοθεί δικόγραφο από την
ενάγουσα για αναίρεση της άνω εφετειακής απόφασης.

Για την εν λόγω απαίτηση εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει
κανένα ποσό.

5. Kατά της εταιρείας και κατά ιατρού έχει εγερθεί από το έτος 2003 αγωγή ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε αίτηµα την καταβολή από τους εναγοµένους σε
ολόκληρο το ποσό των 184.351,77 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως. Η αγωγή αυτή, καθώς και η
από 27/2/2004 Προσεπίκληση – Παρεµπίπτουσα αγωγή που άσκησε η εταιρία και ο ιατρός
κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συζητήθηκαν στις 26/1/2006 και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 5320/2006 µε την
οποία: α) έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή και υποχρεώθηκαν οι εναγόµενοι να καταβάλουν
στην ενάγουσα το ποσό των 60.829,33 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής και β)
έγινε δεκτή η προσεπίκληση και η παρεµπίπτουσα αγωγή

και αναγνωρίσθηκε ότι η

παρεµπιπτόντως εναγοµένη οφείλει να καταβάλει στους παρεµπιπτόντως ενάγοντες κάθε
ποσό το οποίο θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν στην ενάγουσα εντόκως από την
επίδοση της αγωγής. H ενάγουσα,

η εταιρεία, ο ιατρός και η ασφαλιστική εταιρεία

άσκησαν εφέσεις κατά της άνω πρωτόδικης απόφασης. Η έφεση της ενάγουσας επρόκειτο
να εκδικασθεί στις 22.11.2007, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε για την 21-22008, προκειµένου να συνεκδικασθεί µε τις εφέσεις της εταιρείας, του ιατρού και της
ασφαλιστικής εταιρείας.
Η πρωτόδικη απόφαση µάλλον ήταν η καλύτερη δυνατή µε δεδοµένα τα πραγµατικά
περιστατικά. Η υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να καλύψει την ζηµία δεν
θεωρείται δεδοµένη (δηλαδή υπάρχουν σχετικά νοµικά προβλήµατα και γι’αυτό άλλωστε
άσκησε και έφεση) ωστόσο η πλευρά µας υποστηρίζεται από ισχυρή νοµολογία.
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Για την υπόθεση αυτή εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει
κανένα ποσό, καθόσον όποιο ποσό τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει θα της το καταβάλει
στη συνέχεια η ασφαλιστική εταιρεία.

6. Κατά της εταιρείας και κατά ιατρού έχει εγερθεί από το έτος 2002 αγωγή ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε αίτηµα την καταβολή σε ολόκληρο του ποσού των
570.682,29 ευρώ, λόγω αποζηµιώσεως καθώς και 7.480 ευρώ λόγω εξόδων νοσηλείας κλπ.
Η αγωγή αυτή, καθώς και η από 6/2/2004 Προσεπίκληση – Παρεµπίπτουσα αγωγή της
εταιρίας κατά της ασφαλιστικής εταιρίας

«COMMERICIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση µετά από αναβολή στις
25/5/2006, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 19/4/2007, κατά την οποία
αναβλήθηκε και πάλι για τις 5-6-2008.
Για την εν λόγω αγωγή και µε δεδοµένο ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήµερα πρωτόδικη
απόφαση εκτιµάται ότι η εταιρεία θα υποχρεωθεί να καταβάλει ποσό 100.000 ευρώ µετά
την παρέλευση δύο ετών.

Σχηµατισθείσα πρόβλεψη στην παρούσα αξία ευρώ

89.033,00 ευρώ

7. Εναντίον της εταιρείας και κατά ιατρών έχει ασκηθεί από το έτος 2003 αγωγή ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, µε αίτηµα την καταβολή του ποσού των
1.150.000 ευρώ σε ολόκληρο κάθε ένας, λόγω αποζηµιώσεως η οποία εκδικάσθηκε µαζί µε
την από 1/4/2004 προσεπίκληση – παρεµπίπτουσα της εταιρίας µας κατά της άνω
ασφαλιστικής εταιρίας στις 1/2/2006 και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 5439/2006 απόφαση του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία διέταξε πραγµατογνωµοσύνη.
Για την εν λόγω απαίτηση και µε δεδοµένο ότι δεν έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση ούτε
πραγµατογνωµοσύνη εκτιµάται ότι η εταιρεία θα υποχρεωθεί να καταβάλει 200.000 ευρώ
µετά την παρέλευση τριών ετών.
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη στην παρούσα αξία ευρώ 167.926,00 ευρώ.
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8. Εναντίον της εταιρίας και εναντίον ιατρών έχει εγερθεί από το έτος 2005 αγωγή
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας τους καταβληθούν από τους
εναγοµένους σε ολόκληρο ο κάθε ένας το ποσόν των 10.000.000 ευρώ λόγω
αποζηµιώσεως, µε ηµεροµηνία δικασίµου 25/10/2007, κατά την οποία θα συνεκδικασθεί
και η Προσεπίκληση – Παρεµπίπτουσα αγωγή της εταιρίας µας κατά της ασφαλιστικής
εταιρίας «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η
συζήτηση της υπόθεσης έχει αναβληθεί για τις 18-12-2008.

Για την παρούσα αγωγή και µε δεδοµένο ότι δεν έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση
εκτιµάται ότι η εταιρεία θα υποχρεωθεί να καταβάλει 300.000 ευρώ µετά την παρέλευση
τριών ετών.
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη στην παρούσα αξία ευρώ

251.891,00 ευρώ.

9. Εναντίον της εταιρείας και κατά ιατρού και κατά εταιρείας έχει εγερθεί από το έτος
2005 αγωγή, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε αίτηµα την καταβολή σε
ολόκληρο του ποσού των 300.000 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως, µε δικάσιµο στις 15/3/2007.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 6526/2007 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αθηνών,
η οποία διέταξε πραγµατογνωµοσύνη. Εκτιµάται ότι η εν λόγω αγωγή δεν θα ευδοκιµήσει
όσον αφορά την εταιρία καθόσον η εταιρία δεν συνδέεται µε τον ανωτέρω ιατρό µε
ουδεµία σχέση, είτε προστήσεως είτε εξαρτηµένης εργασίας, αλλά µεταξύ της εταιρίας και
του ιατρού λειτουργούσε σχέση επαγγελµατικής µίσθωσης και η εναγοµένη εταιρία στον
από την εταιρία µισθωθέντα χώρο ασκούσε ανεξάρτητη επιχείρηση.

Για την εν λόγω υπόθεση εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει κανένα
ποσό.
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10. Εναντίον της εταιρείας έχει εγερθεί αγωγή από το έτος 2007, ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να τους καταβληθεί το ποσό του 1.000.000 ευρώ λόγω
αποζηµιώσεως, µε δικάσιµο στις 15-5-2008.

Για την εν λόγω υπόθεση και µε δεδοµένο ότι η εταιρεία δεν βρισκόταν σε ασφαλιστική
κάλυψη για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα εκτιµάται ότι η εταιρεία θα υποχρεωθεί να
καταβάλει 300.000 ευρώ µετά την παρέλευση τριών ετών.
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη στην παρούσα αξία ευρώ 251.889

11. Εναντίον της εταιρείας και κατά ιατρού έχει εγερθεί από το 2002 αγωγής, ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθούν από τους εναγοµένους
σε ολόκληρο το ποσό των 6.556,90 για υλικές ζηµίες και το ποσό των 106.556,90 λόγω
αποζηµιώσεως, χωρίς να έχει συζητηθεί µέχρι σήµερα.

Για την εν λόγω υπόθεση εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει κανένα
ποσό.

12. Ασφαλιστικό Ταµείο έχει εγείρει κατά της εταιρίας την από 2/5/2006 αγωγή του
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,

ζητώντας να του καταβληθούν το ποσόν των

5.521,93 ευρώ, ισχυριζόµενο ότι, κατά την εισαγωγή στο τµήµα προώρων του βρέφους –
τέκνου ασφαλισµένου του, η εταιρία όφειλε λόγω εκτάκτου εισαγωγής να χρεώσει κρατικό
τιµολόγιο. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 2403/2006 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής η
εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θα
εκδικασθεί στις 17-10-2008.
Για την εν λόγω υπόθεση εκτιµάται ότι η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει κανένα
ποσό.
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6.26 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΜΗΤΕΡΑ

ΛΗΤΩ

ΛΗΤΩ Α.Ε

Α-LAB.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.
ΛΗΤΩ. Α.Ε.

52.603,76

835,00

53.438,76

88,04

88,04
0,00

ΑLAB ΑΕ

11.119,57

11.119,57

ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε

0,00

0,00

63.811,37

835,00

64.646,37

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1-31/12/2007
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΜΗΤΕΡΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΛΗΤΩ

ΛΗΤΩ Α.Ε

Α-LAB.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

52.603,76

835,00

53.438,76

20.230,89

0,00
21.664,65

ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε
ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.
ΛΗΤΩ. Α.Ε.
ΑLAB ΑΕ

1.433,76
3.450,16
3.450,16

139.535,57
1.433,76

192.139,33

142.985,73
21.065,89

218.089,14
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

Πωλήσεις εµπ.των / υπηρεσιών
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Λοιπά έσοδα
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

53.438,76

Αγορές εµπ.των
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

724.885,88

547.347,62

Λοιπές δαπάνες
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

1.386.289,32

1.385.396,36

Λήφθέντα δάνεια
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

30.052.000,16

29.552.000,16

Εξοφληθέντα δάνεια
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

31.757.974,12

31.757.974,12

Απαιτήσεις
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

53.438,76

23.864.698,99

23.340.688,81
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6.27 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο Οµιλος δεν καταβάλλει αµοιβες στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών.
Οι αµοιβές σε βασικά ∆ιοικητικά στελέχη (Γενικούς ∆ιευθυντές κλπ ) έχουν ως εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ∆ΙΟΙΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΙ
898.526,12
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
100.353,28
BONUS
10.732,60
1.009.612,00

31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006

776.030,85
42.413,74

606.804,25
44.686,47

776.030,85
42.413,74

818.444,59

651.490,72

818.444,59

6.27 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΜΙΣΘΟΙ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

23.856.879,57
6.623.907,88

31/12/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

31/12/2006

16.244.090,52
4.426.538,51

17.804.661,94
4.922.898,95

16.244.090,52
4.426.538,51

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΞΟ∆Ο ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΓΙΑ ΣΥNΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡ0ΧΕΣ

439.960,55
165.267,89

273.695,84
6.304,02

325.554,55
6.327,18

273.695,84
6.304,02

31.086.015,89

20.950.628,89

23.059.442,62

20.950.628,89

Στις 31/12/2007 ο όµιλος απασχολούσε 1.130 άτοµα και αντίστοιχα η εταιρεία 828.
άτοµα.

6.28 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν
υπόψη

.

Στο

επόµενο

διάστηµα

αναµένεται

η

έναρξη

λειτουργίας

της

παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής που αναφέρεται στην παράγραφο των γενικών
πληροφοριών.

ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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