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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Αρμόδια Υπηρεσία Νομαρχία : Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση Διαδικτύου  : www.stemhealth.gr 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος :  Πολίτης Γεώργιος Κύκλος εργασιών 1.777.782 2.657.948

Αντιπρόεδρος :Κοκορότσικος Πάρις Μικτά κέρδη (842.132) 13.655

Διευθύνων Σύμβουλος : Νικολαϊδης Νικόλαος-Αντώνιος Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Διευθύνων Σύμβουλος : Καρταπάνης Ανδρέας και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων (2.069.638) (879.594)

Ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο :  26 Μαρτίου 2012 Κέρδη/(Ζημίες) µετά από φόρους (Α) (2.060.309) (896.883)

Νόμιμος Ελεγκτής : Μανώλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) (2.060.309) (896.883)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Κέρδη/(Ζημίες) μετα από φόρους ανα μετοχή (4,1206) (1,7938)

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(1.543.087) (448.173)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 800.122 856.698

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2011 

και 01.01.2010, αντίστοιχα)
(583.010) 313.873

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 299.242 443.905 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (2.060.309) (896.883)

Αποθέματα 96.864 100.780

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 

και 31.12.2010, αντίστοιχα)
(2.643.319) (583.010)

Απαιτήσεις από πελάτες 368.651 559.312

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 102.115 300.253

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.666.994 2.260.948

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 500.000 500.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (3.143.319) (1.083.010)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) (2.643.319) (583.010)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 528.314 352.027

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 83.334 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 864.372 544.230

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.834.293 1.947.701

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  4.310.313 2.843.958

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(α) + (β)  1.666.994 2.260.948

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Zημίες) προ φόρων (2.069.638) (879.594)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 460.646 406.955

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

του προσωπικού 10.987 8.070

Προβλέψεις 14.000 0

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων 0 (750)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (33) (2.330)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 64.698 25.980

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.916 28.088

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 176.661 69.159

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών 

κυκλοφορούντος ενεργητικού 246.605 380.699

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.048.475 331.274

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (64.698) (25.980)

Καταβεβλημένοι φόροι 0 (133.113)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (108.382) 208.459

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (247.112) (213.527)

Τόκοι εισπραχθέντες 33 41

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (247.079) (213.486)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 557.500 259.056

Εξοφλήσεις δανείων (154.024) (278.042)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 403.476 (18.986)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 48.015 (24.013)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 38.275 62.288

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 86.290 38.275

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.         Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ               ΛΕΚΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ Μ 322901                   ΑΔΤ Χ 202264                     ΑΔΤ ΑΕ 106335

(855.128)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. "STEM-HEALTH HELLAS S.A."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64648/01AT/B/07/526

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

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

(2.003.733)

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εσοδα 484.010

Έξοδα 280.163

Απαιτήσεις 145.307

Υποχρεώσεις 1.672.659

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών διοικήσης 0

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό ενσωμάτωσης 
74,28% στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάσσει η εταιρεία ΥΓΕΙΑ ΑΕ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. 

2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011 της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 
26/03/2012. 

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2010. 
4. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
5. Η Εταιρεία την 31/12/2011 απασχολούσε 37 υπαλλήλους (2010:39). 

6. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 27.500 για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Σχετική ανάλυση για 
τις ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 10.23 της  Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 

7. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία». 

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της Εταιρείας. 
9. Για τις χρήσεις 2011 και 2010 δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα. 
10. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
48 του Ν. 2190/1920. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 11.4 των Οικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση της 

εταιρίας προτίθεται να προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης. 
11. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ, όπως αναφέρεται στη σημείωση 12 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 

12. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την χρήση 1/1/2011-31/12/2011 καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /υποχρεώσεων κατά την 
31/12/2011 που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα:  

http://www.stemhealth.gr/

