ΜΗΤΕΡΑ
Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Ανώνυμη Εταιρεία
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της μητρικής ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρμόδια εποπτική αρχή :

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

www.mitera.gr

1. Αρετή Σουβατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

8. Δημήτριος-Ελευθέριος Μαντζαβίνος, Μέλος Δ.Σ.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
οικονομικών καταστάσεων:

14/3/2012

2. Ανδρέας Βγενόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

9. Φώτιος Καρατζένης, Μέλος Δ.Σ.

Νόμιμος ελεγκτής :

Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)

3. Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος

10. Μαρία Δρίβα, Μέλος Δ.Σ.

Ελεγκτική εταιρία:

Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

4. Γεράσιμος Μπελεβώνης, Μέλος Δ.Σ.

11. Αντώνιος Βουκλαρής, Μέλος Δ.Σ.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

Με σύμφωνη γνώμη – Θέμα έμφασης

5. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Μέλος Δ.Σ.

12.Γεώργιος Σκούρτης, Μέλος Δ.Σ.

6. Γεώργιος Κουλούρης, Μέλος Δ.Σ.

13.Διονύσιος Παπαθεοδώρου, Μέλος Δ.Σ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

7.Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ενοποιημένα Στοιχεία
31/12/2012

Στοιχεία Εταιρείας

31/12/2011

31/12/2012

Ενοποιημένα Στοιχεία

31/12/2011

1/1-31/12/12
Κύκλος Εργασιών

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

72.235.512

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Αποθέματα

55.258.200

56.162.332

850.251

502.388

735.896

440.995

14.190.546

27.710.225

22.392.284

49.676.146

1.820.306

2.356.838

1.264.841

1.786.806

36.477.256

16.164.476

31.091.344

15.057.923

4.460.043

7.431.778

3.503.773

6.020.166

130.033.914

128.105.321

114.246.338

129.144.369

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

73.939.616

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)

66.379.959

61.115.777

3.265.978

(8.994.393)

77.554

(9.187.220)

και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(4.337.269)

(16.297.191)

(4.682.641)

(13.534.755)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(21.531.411)

(19.891.707)

(35.333.947)

(16.939.911)

(610.594)

(856.064)

(698.922)

(750.801)

(22.142.005)

(20.747.771)

(36.032.869)

(17.690.712)

(22.149.845)

(20.403.113)

(36.032.869)

(17.690.712)

7.840

(344.658)

-

-

-

-

-

-

(22.142.005)

(20.747.771)

(36.032.869)

(17.690.712)

(22.149.845)

(20.403.113)

(36.032.869)

(17.690.712)

7.840

(344.658)

-

-

339.003

(11.600.111)

(1.193.249)

(9.954.541)

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)
Ιδιοκτήτες μητρικής

33.054.004

33.054.004

33.054.004

33.054.004

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(25.641.037)

(3.376.416)

(25.685.939)

10.461.708

Ιδιοκτήτες μητρικής

7.412.967

29.677.588

7.368.065

43.515.712

1.525.683

1.517.843

-

-

8.938.649

31.195.431

7.368.065

43.515.712

172.333

280.956

1.154

70.943

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

20.454.361

18.730.803

17.090.153

14.787.893

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

60.367.169

51.628.872

56.070.943

49.030.576

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

40.101.401

26.269.259

33.716.023

21.739.245

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

121.095.264

96.909.890

106.878.273

85.628.657

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

130.033.914

128.105.321

114.246.338

129.144.369

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

1/1-31/12/11

77.396.817

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Μετοχικό Κεφάλαιο

1/1-31/12/12

84.231.382

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στοιχεία Εταιρείας

1/1-31/12/11

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ενοποιημένα Στοιχεία
31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και
01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω πληρωμών βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά από φόρους

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ενοποιημένα Στοιχεία

Στοιχεία Εταιρείας

31/12/2011

31/12/2012

31.195.431

30.443.023

43.515.712

39.706.244

(22.142.005)

(20.747.771)

(36.032.869)

(17.690.712)

-

21.500.179

-

21.500.179

(114.778)

Μεταβολές στα δικαιώματα μειοψηφίας

(114.778)

-

-

(έμμεση μέθοδος)

8.938.649

31.195.431

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(16.939.911)

4.676.272

4.697.080

3.489.392

3.580.215

516.425

647.069

366.814

474.824

2.840.049

1.298.516

2.680.128

1.084.939

-

-

-

-

(18.576)

(38.008)

(16.809)

3.219

-

-

-

-

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων

(508.483)

(1.356.674)

-

(895.808)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(141.865)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

-

-

7.368.065

43.515.712

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2012
παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ, περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 99,05 % (άμεσα και έμμεσα) επί της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ
3. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.
Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αποσβέσεις
Προβλέψεις

(163.917)

(162.867)

(142.915)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(3.785)

(6.960)

(988)

(279)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3.918.447

3.358.008

3.614.567

3.227.328

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

13.073.886

-

26.894.338

-

-

3.984

-

-

2.798.908

(11.451.558)

1.550.581

(9.607.338)

Μη ταμειακά έξοδα
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

4. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

5. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισμα
που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice), η εταιρεία έχει
σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 8 εκ. και ο Όμιλος αντίστοιχα πρόβλεψη ύψους € 8,6 εκ. περίπου.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλου καθώς και αποφάσεις δικαστικών
οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί (Σημείωση 10.29 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

536.531

180.108

521.965

163.355

(21.491.183)

(1.190.394)

(17.853.549)

(834.857)

2.291.012

6.968.118

1.806.945

5.795.348

12.983.619

(543.015)

12.243.229

(256.617)

(3.202.769)

(3.228.477)

(2.968.452)

(3.121.876)

-

(1.022.994)

-

(714.808)

(6.083.882)

(10.288.213)

(4.699.281)

(8.576.792)

(2.557.776)

(5.062.088)

(2.284.803)

(3.909.271)

(742.249)

(86.139)

(574.120)

(72.448)
128.157

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

6. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 800 χιλ. € για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο
ανέρχεται σε 975 χιλ. € περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται στη σημείωση 10.29 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Αγορές ενσώματων παγίων

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία είναι:

Αγορές ασώματων παγίων

Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι

1/1-31/12/11

(35.333.947)

Μερίδιο καθαρών (κερδών) /ζημιών από συγγενείς που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

31/12/2011
1.146
19
1.165

1/1-31/12/12

(19.891.707)

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/11

(21.531.411)

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων

31/12/2012
1.152
20
1.172

1/1-31/12/12

Λειτουργικές δραστηριότητες

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και
31.12.2011 αντίστοιχα)

Στοιχεία Εταιρείας

31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
902
892
902
892

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων

32.077

242.596

29.077

Μερίσματα εισπραχθέντα

-

-

-

-

Τόκοι που εισπράχθηκαν

3.785

6.961

988

279

21.003

14.002

-

-

(3.243.161)

(4.884.668)

(2.828.858)

(3.853.283)

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες

8. Το θέμα έμφασης της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας αναφέρεται στην ύπαρξη αβεβαιότητας αναφορικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν
για την Εταιρεία και τον όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού, στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της, καθώς και το θέμα πως το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
καθίσταται μικρότερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47
του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Στις σημειώσεις 10.15 και 11.4 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης παρατίθενται οι δράσεις

Δάνεια αναληφθέντα
Δάνεια πληρωθέντα
Έκδοση κοινών μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

της Διοίκησης του Ομίλου για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

9. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη,
κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
575.264

231.364

Έσοδα
Έξοδα

12.102.635
1.289.810

10.223.067
1.146.992

Απαιτήσεις

16.012.926

14.133.526

1.447.555

1.079.690

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

30.272.800

14.198.064

27.900.000

12.300.000

(20.845.001)

(21.650.000)

(20.300.000)

(21.450.000)

-

21.500.178

-

21.500.178

(4.051)

-

-

-

(798.124)

(789.917)

(629.422)

(617.339)

(143.472)

-

(143.472)

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

8.482.152

13.258.324

6.827.107

11.732.840

(844.892)

(1.914.556)

(701.032)

(697.235)

1.927.793

3.842.348

1.258.879

1.956.112

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

1.082.901

1.927.792

557.847

1.258.877

Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης
10.Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τις χρήσεις 2012 και 2011 είναι μηδέν.
11. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
12. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
13. Για τη χρήση του 2012, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αρετή Σουβατζόγλου
ΑΔΤ AI 091976

Ανδρέας Καρταπάνης
ΑΔΤ ΑΕ 140679

Ειρήνη Καριεντίδου
ΑΔΤ ΑΙ 587848
Αρ. Αδ. Α΄ 21704

