ΜΗΤΕΡΑ
Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Ανώνυµη Εταιρεία
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13571/01ΑΤ/Β/86/253
Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της µητρικής ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ /
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ενοποιηµένα Στοιχεία
Στοιχεία Εταιρείας
Αρµόδια εποπτική αρχή : Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής
(έµµεση µέθοδος)
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: www.mitera.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 28/3/2011
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
(12.902.993)
19.400.788
(8.686.781)
17.024.021
Νόµιµος ελεγκτής: Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Αποσβέσεις
4.695.958
4.992.246
3.568.809
3.677.145
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφ ωνη γνώµη
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού
695.599
301.940
698.498
283.270
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Προβλέψεις
3.616.384
1.810.183
1.403.586
1.544.615
1. Κωνσταντίνος ∆ηµ. Σταύρου, Πρόεδρος του ∆.Σ.
Προβλέψεις αποµείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων
600.012
(104.238)
2. Θεοφάνης Χρ. Στάθης, Α’ Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας του ∆.Σ.
(Κέρδη)/ ζηµιές από την πώληση ενσώµατων παγίων
2.864
34.936
8.364
40.740
3. ∆ηµήτριος Γεωρ. Παπαγιάννης, Β΄Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Μερίδιο καθαρών (κερδών) /ζηµιών από συγγενείς που ενοποιούνται
4. Κοµνηνός – Αλέξιος Αντων. Κοµνηνός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
250.000
5. Αρετή Γεωρ. Σουβατζόγλου, Μέλος ∆.Σ.
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
(856.072)
(572)
(853.465)
6. Γεώργιος Σπυρ. Πολίτης, Μέλος ∆.Σ.
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(213.604)
(105.667)
(132.328)
(105.667)
7. Αντώνιος Κων. Κακουλάκης, Μέλος ∆.Σ.
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(30.618)
(81.023)
(859)
(2.567)
8. Αντώνιος Μιχ. Μαραγκουδάκης, Μέλος ∆.Σ.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.662.741
1.431.329
1.525.260
1.287.358
9. Ανδρέας Αντ. Καρταπάνης, Μέλος ∆.Σ.
Μερίσµατα
(800.086)
(755.067)
Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(2.479.729)
27.784.160
(3.373.239)
22.993.848
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
1.737.350
(1.113.723)
1.625.228
(1.140.048)
Ενοποιηµένα Στοιχεία
Στοιχεία Εταιρείας
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
(938.912)
(8.076.003)
(679.257)
(8.552.872)
31/12/09
31/12/10
31/12/09
31/12/10
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(5.370.348)
(115.062)
(3.528.775)
522.368
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
10.465.054
(406.751)
7.691.848
478.821
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
73.442.249
66.808.894
55.555.989
49.072.814 Μείον:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
760.935
916.026
693.157
865.016 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(1.385.203)
(1.319.756)
(1.310.706)
(1.228.212)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία
27.949.115
28.661.346
49.845.997
49.513.422 Καταβεβληµένοι φόροι
(5.189.842)
(7.117.263)
(4.319.754)
(5.738.859)
(3.161.630)
9.635.601
(3.894.655)
7.335.047
Αποθέµατα
2.536.946
4.274.295
1.950.161
3.575.389 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Απαιτήσεις από πελάτες
16.057.481
15.848.081
14.723.066
14.853.931 Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
15.357.662
12.830.755
11.786.411
6.949.929 Αγορές ενσώµατων παγίων
(12.932.140)
(4.777.996)
(11.342.979)
(3.668.645)
Σύνολο Ενεργητικού
136.104.387
129.339.396
134.554.781
124.830.501 Αγορές ασώµατων παγίων
(359.480)
(199.404)
(293.956)
(178.625)
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων
150.513
24.000
145.013
18.000
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μερίσµατα εισπραχθέντα
720.078
796.372
Μετοχικό Κεφάλαιο
21.738.120
21.738.120
21.738.120
21.738.120 Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εµπορικού χαρτοφυλακίου
(31.959)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
6.842.402
21.364.504
17.968.124
28.582.378 Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής)
- (11.010.454)
(11.010.454)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής εταιρείας (α)
28.580.522
43.102.624
39.706.244
50.320.498 Τόκοι που εισπράχθηκαν
30.618
80.767
859
2.311
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
1.862.500
2.646.662
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
128.278
166.234
100.275
166.234
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
30.443.023
45.749.286
39.706.244
50.320.498 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(12.982.212) (15.748.814)
(10.670.711)
(13.874.807)
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
19.882.312
21.055.622
19.704.450
20.614.653 Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
18.526.390
18.065.392
14.305.771
14.022.100 ∆άνεια αναληφθέντα
16.550.000
26.822.405
16.550.000
26.564.175
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
39.369.368
22.952.190
39.164.407
22.715.205 ∆άνεια πληρωθέντα
(8.197.684)
(7.943.736)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
27.883.293
21.516.907
21.673.910
17.158.045 Μερίσµατα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της µητρικής
(9.609.721)
(9.419.852)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
105.661.364
83.590.111
94.848.537
74.510.003 Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές
(89.922)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
136.104.387
129.339.396
134.554.781
124.830.501 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(930.863)
(880.689)
(703.936)
(687.647)
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους
(2.536.114)
(2.536.114)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
15.529.215
5.598.197
15.846.065
5.976.826
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
περιόδου (α) + (β) + (γ)
(614.627)
(515.016)
1.280.699
(562.934)
Ενοποιηµένα Στοιχεία
Στοιχεία Εταιρείας
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης
4.456.975
4.971.992
675.413
1.238.347
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης
3.842.348
4.456.976
1.956.112
675.413
Κύκλος Εργασιών
95.399.745
120.480.761
73.203.586
94.609.141
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
(1.725.214)
24.681.333
(2.477.902)
20.241.847
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(10.080.606)
20.753.323
(7.803.647)
17.553.745 καταστάσεις του 2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 9 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. Σε αυτές περιλαµβάνεται η κατά 50%
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
(12.902.993)
19.400.788
(8.686.781)
17.024.021 συνδεδεµένη (άµεση συµµετοχή) STEAM HEALTH HELLAS A.E. (Αθήνα,Ελλάδα) η οποία ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά µε την µέθοδο
της καθαρής θέσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου την 31.12.10. Η ενσωµάτωση της εταιρείας αυτής στις
Μείον φόροι
(2.301.788)
(7.765.908)
(1.927.474)
(6.768.490)
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ δεν έχει επιφέρει µεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
(15.204.781)
11.634.879
(10.614.254)
10.255.531 εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής.
Ιδιοκτήτες µητρικής
(14.865.652)
11.256.188
(10.614.254)
10.255.531 2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ, περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
(339.129)
378.691
- ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 98,56 % (άµεσα
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
- και έµµεσα) επί της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ
3. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονοµικές
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
(15.204.781)
11.634.879
(10.614.254)
10.255.531 καταστάσεις της χρήσεως 2009. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Ιδιοκτήτες µητρικής
(14.865.652)
11.256.188
(10.614.254)
10.255.531 4. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
(339.129)
378.691
- 5. Κατά της εταιρείας και του Οµίλου έχουν εγερθεί από τρίτους αγωγές µε τις οποίες διεκδικούνται συνολικά 118 εκ € και 146,3 εκ. €
αντίστοιχα ως αποζηµιώσεις για απαιτήσεις ασθενών και κληρονόµων αυτών. Για τις αγωγές αυτές έχει σχηµατιστεί σωρευτική πρόβλεψη
ποσού 7,1 εκ. € και 8,2 εκ. € αντίστοιχα για την εταιρία και τον Όµιλο. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(5.384.648)
25.745.569
(7.803.647)
21.230.891 σχηµατίσει.
6. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 600 χιλ. € για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 734 χιλ. € περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται στη
σηµείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην εταιρία είναι:
Ενοποιηµένα Στοιχεία
Στοιχεία Εταιρείας

31/12/10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και
01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Μείωση µετοχικού κεφ αλαίου µε επιστροφ ή µετρητών
στους µετόχους
∆ιαφ ορές από την αγορά συµµετοχής σε θυγατρικές
Μεταβολές στα δικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)

31/12/09

31/12/10

31/12/09

45.749.286

57.187.859

50.320.498

52.020.933

(15.204.781)
-

11.634.879
(9.419.852)

(10.614.254)
-

10.255.531
(9.419.852)

(101.481)

(2.536.114)
(8.432.443)
(2.685.044)

-

(2.536.114)
-

30.443.023

45.749.285

39.706.244

50.320.498

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/10
31/12/09
31/12/10
31/12/09
Μισθωτοί
1.141
1.211
880
951
Ηµεροµίσθιοι
39
41
1.180
1.252
880
951
9. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37
10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα
συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Έσοδα
1.157.779
636.928
Έξοδα
16.237.234
13.614.324
Απαιτήσεις
3.254.179
1.506.606
Υποχρεώσεις
50.818.019
49.617.566
Συναλλαγές και αµοιβές διευθ. στελεχών και µελών διοίκησης
2.116.304
1.798.620
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και µέλη της διοίκησης
Απαιτήσεις
11.Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τις χρήσεις 2009 και 2010 είναι µηδέν.
12. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, µετοχές της µητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές
και συγγενείς της επιχειρήσεις.
13. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου.
14. Για τη χρήση του 2010, το ∆.Σ. της Εταιρίας θα προτείνει την µη διανοµή µερίσµατος.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Α∆Τ ΑΗ 529814

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Α∆Τ Ξ 164323

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΟΣ
Α∆Τ ΑΖ 541056

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α∆Τ ΑΕ 521842
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ΤΑΞΕΩΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 26099

