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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της 

εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

3/4/2017

1) 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 αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 450 χιλ. €. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες
επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματίσει. 2) Ειδικότερα, τα ποσά των προβλέψεων που έχουν
διενεργηθεί, αναλύονται ως εξής: α) Πρόβλεψη για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις: € 875.191,85 β) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: € 55.978,38 γ) Λοιπές προβλέψεις: € 277.063,21.
3) Τα ποσά των εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έσοδα: € 55.992,00, β) Έξοδα: €
1.229.873,54 γ) Απαιτήσεις: € 70.795,75 , δ) Υποχρεώσεις: € 4.343.218,51 , ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: € 352.326,30 στ) οι συναλλαγές της Εταιρείας
με τις εταιρείες του Ομίλου Πειραιώς και του Ομίλου MIG ανέρχονται σε έσοδα ποσού € 36.000,00, έξοδα ποσού € 626.856,29, απαιτήσεις ποσού € 1.007.690,98 και υποχρεώσεις ποσού €
658.148,44.4) Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Υγεία, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2016 το έμμεσο
ποσοστό συμμετοχής του ΥΓΕΙΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 93,65%. 5) Οι ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των ζημιές μετά από φόρους επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των
μετοχών της εταιρείας. 6) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 03/04/2017. 7) Επί των Ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται
εμπράγματα βάρη. 8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2016 ήταν 261 άτομα, ενώ την 31.12.2015 ήταν 265 άτομα. 9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη
χρήση 2009 (σημείωση 9.29 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 10) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.11) Στη χρήση 2016 έγινε
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών βάσει του ΔΠΛ 19 <Παροχές Σε εργαζόμενους> (Σημ. 8.1 & 9.12 Οικ. Καταστάσεων). 12) Η Εταιρεία έχει προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate
από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά της αποτελέσματα. (Σημείωση 8.1 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης» της ετήσιας
οικονομικής έκθεσης) 13) Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας
υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 4,2 εκ. με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών
της υποχρεώσεων γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. H Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στο σχεδιασμό
κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. (Σημείωση 10.2 «Κίνδυνος Ρευστότητας» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Χ606341

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΙ 019698

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ781937

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΝΑ  Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν  009865

31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 14.604.073,97 14.878.179,67

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 319.588,59 298.088,23

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 664.136,22 624.727,65

Αποθέματα 364.294,23 342.921,21

Απαιτήσεις από πελάτες 2.161.553,94 3.226.669,74

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.735.364,31 1.201.038,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.849.011,26 20.571.625,35

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.107.913,37 7.107.913,37

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων 33.848,34 592.786,64

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 7.141.761,71 7.700.700,01

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 119.428,56 0,00

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.124.624,17 4.247.307,46

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 148.492,14 230.098,78

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.314.704,68 8.393.519,10

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 12.707.249,55 12.870.925,34

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 19.849.011,26 20.571.625,35

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων  (629.110,33)  (1.180.827,33)

Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 855.331,15 857.781,09

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 

προσωπικού
89.218,80 89.100,94

Προβλέψεις 61.305,64 95.612,45

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 0,00 1.061,13

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων 0,00  (30.093,00)

Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
413.567,64 67.880,42

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (81,83)  (37,09)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 84.259,89 47.352,36

Σύνολο προσαρμογών 1.503.601,29 1.128.658,30

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν 

τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
874.490,96  (52.169,03)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (21.373,02)  (30.128,61)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 611.588,65  (752.078,01)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
56.324,37 552.347,04

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  (198.949,51) 1.612.631,46

447.590,49 1.382.771,88

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.322.081,45 1.330.602,85

Καταβληθέντες τόκοι  (75.432,91)  (45.109,58)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
1.246.648,54 1.285.493,27

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων  (470.967,59)  (200.137,87)
Αγορές ασώματων παγίων  (131.798,71)  (144.237,77)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 81,83 37,09

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
 (602.684,47)  (344.338,55)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 0,00 3.410.001,39

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  (85.144,28)

Δάνεια αναληφθέντα 183.400,00 0,00

Δάνεια πληρωθέντα  (100.000,00)  (3.710.000,00)

Μερίσματα πληρωθέντα  (48.500,00)  (97.563,46)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων  (45.578,08)  (58.730,65)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
 (10.678,08)  (541.437,00)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
633.285,99 399.717,72

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 451.495,35 51.777,63

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 1.084.781,35 451.495,35

31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 

01.01.2015 αντίστοιχα) 7.700.700,01 5.390.185,77

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (555.282,38)  (1.088.579,46)

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω πληρωμών βασιζόμενων 

σε συμμετοχικούς τίτλους
0,00 3.410.001,39

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  (85.144,28)

Aναβαλλόμενος φόρος 0,00 24.691,84

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  (5.149,19) 74.691,20

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού 
1.493,27  (21.660,45)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 

λόγω της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
0,00  (3.486,00)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 

31.12.2015 αντίστοιχα) 7.141.761,71 7.700.700,01

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Κύκλος εργασιών 14.052.770,54 13.831.002,76

Μεικτά κέρδη (ζημίες) 2.349.095,48 1.844.656,94

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  (102.432,51)  (1.032.890,70)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (629.110,33)  (1.180.827,33)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)  (555.282,38)  (1.088.579,46)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας:  (555.282,38)  (1.088.579,46)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β)  (3.655,92) 49.544,75

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους

(α) + (β)  (558.938,30)  (1.039.034,71)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)  (0,2304)  (0,4283)

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 752.898,64 (174.048,48)

http://www.leto.gr/

