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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
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 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

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 635 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: € 
2.685.679,56, β) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: € 172.281,07 γ) Λοιπές προβλέψεις: € 634.568,32. 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: € 30.389,15, β) Έξοδα: 1.466.071,51, γ) Απαιτήσεις: € 110.523,54, δ) Υποχρεώσεις: 1.513.951,79, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης: € 280.575,17. 4) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης και το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της ανερχόταν κατά την 31.12.2012 σε 44,05%, ενώ το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της σε 88,73%. 5) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από 
φόρους 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) Επί των Ακινήτων της 

Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2012  ήταν 253 άτομα, ενώ την 31.12.2011 ήταν 256 άτομα. 9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 
2007 (σημείωση 9.28 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 10) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.11) Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις έτοιμάστηκαν σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λόγιστικές μέθοδοι υπολογισμού όπως και στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011. 
 

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

Κύκλος εργασιών 16.807.289,17 15.243.817,67

Μεικτά κέρδη (ζημίες) 3.124.291,13 311.592,25

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 401.945,08  (2.656.055,57)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 46.051,05  (2.837.531,89)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 138.117,36  (2.940.879,10)

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής 138.117,36  (2.940.879,10)

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1094  (2,3302)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 0,0000 0,0000

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.506.057,32 (1.661.606,95)

31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 

01.01.2011 αντίστοιχα) 9.253.189,93 12.194.069,02

Κέρδη (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 138.117,36  (2.940.879,10)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα) 9.391.307,29 9.253.189,93

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

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων 46.051,05  (2.837.531,89)

Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.105.879,54 1.035.675,49

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 

προσωπικού
142.000,00 62.447,74

Προβλέψεις 154.535,89 206.354,59

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων  (1.767,30)  (41.226,87)

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων  (485.810,67)  (215.109,58)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων  (21.002,28)  (21.002,29)

Μη ταμειακά έξοδα 0,00 3.984,12

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (2.424,71)  (5.666,90)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 298.883,74 124.695,70

Σύνολο προσαρμογών 1.190.294,21 1.150.152,00

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
1.236.345,26  (1.687.379,89)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 36.142,36 37.048,36

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (4.252.583,73) 237.334,22

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
474.915,13 1.045.439,80

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.292.433,40  (877.970,66)

 (2.449.092,84) 441.851,72

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (1.212.747,58)  (1.245.528,17)

Καταβληθέντες τόκοι  (229.320,34)  (103.530,56)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00  (291.152,35)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α)
 (1.442.067,92)  (1.640.211,08)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων  (361.622,93)  (1.143.038,09)

Αγορές ασώματων παγίων  (165.105,39)  (13.690,66)

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 3.000,23 114.439,35

Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.424,71 5.666,90

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 21.002,52 14.001,68

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)
 (500.300,86)  (1.022.620,82)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 2.372.800,00 1.898.063,63

Δάνεια πληρωθέντα  (373.251,75)  (200.000,00)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων  (138.156,75)  (140.712,61)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
1.861.391,50 1.557.351,02

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
 (80.977,28)  (1.105.480,88)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 498.993,96 1.604.474,84

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 418.016,68 498.993,96

31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 16.771.596,58 17.499.258,79

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 101.874,14 46.801,21

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 183.402,54 248.744,90

Αποθέματα 366.151,74 402.294,10

Απαιτήσεις από πελάτες 5.292.962,31 1.017.146,78

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 806.373,95 1.204.088,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.522.361,26 20.418.333,93

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.697.911,98 3.697.911,98

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων 5.693.395,31 5.555.277,95

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 9.391.307,29 9.253.189,93

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 153.378,46 160.296,44

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.146.452,56 3.885.631,11

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.266.713,19 2.570.152,86

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.564.509,76 4.549.063,59

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 14.131.053,97 11.165.144,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 23.522.361,26 20.418.333,93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ 
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Α.Δ.Τ. : ΑΙ781937 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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