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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

13/3/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

αλφα LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 αλφα LAB 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 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 €)

1) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011. 

Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση. 2) Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.000,00 Ευρώ που αφορά 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 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: € 541.062,33 β) Έξοδα: € 30.887,54, γ) Απαιτήσεις: € 188.641,07,δ) 

Υποχρεώσεις: 205.640,41 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης: € 87.289,36. 4) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, 

και ενσωματώνεται με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. 5) Οι ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν 

βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθμισμένου μέσου 

όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 6) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 13.03.2013. 7) Ο αριθμός του 

απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης ήταν 17 

άτομα. 8) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 (σημ 9.26 της 

ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 9) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, 

καθώς και αποφάσεις δικαστικών και διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

Κύκλος εργασιών 1.245.599,88 1.265.813,93

Μεικτά κέρδη (ζημίες) 64.131,94 66.021,47

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 29.616,77 9.166,53

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 22.160,17 761,76

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 19.122,43  (453,83)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας: 19.122,43  (453,83)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,9561  (0,0227)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 110.616,39 90.356,36

31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 

01.01.2011 αντίστοιχα) 29.807,47 30.261,30

Κέρδη (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους 19.122,43  (453,83)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα) 48.929,90 29.807,47

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν 

τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
98.170,51 93.771,21

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (21.574,42)  (20.295,61)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (108.098,09)  (56.677,21)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
 (429,69)  (1.412,40)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 91.287,32 27.273,43

 (38.814,88)  (51.111,79)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 59.355,63 42.659,42

Καταβληθέντες τόκοι  (4.996,99)  (3.070,82)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
54.358,64 39.588,60

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων  (3.555,84)  (9.778,49)

Αγορές ασώματων παγίων  (3.023,46) 0,00

Τόκοι που εισπράχθηκαν 310,39 494,63

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
 (6.268,91)  (9.283,86)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (30.546,17)  (31.866,04)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
 (30.546,17)  (31.866,04)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
17.543,56  (1.561,30)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 16.585,34 18.146,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 34.128,90 16.585,34

31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 204.231,22 276.540,11

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.480,60 14.592,03

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.579,44 12.809,82

Αποθέματα 189.312,16 167.737,74

Απαιτήσεις από πελάτες 243.170,14 140.457,17

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 39.923,55 23.898,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 700.697,11 636.035,39

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 58.600,00 58.600,00

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων (9.670,10) (28.792,53)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 48.929,90 29.807,47

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.800,94 49.716,96

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 42.074,98 57.276,84

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 29.512,53 28.142,68

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 562.378,76 471.091,44

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 651.767,21 606.227,92

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 700.697,11 636.035,39

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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