
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έδρα: Γ. Αναστασίου 11, 11524, Αθήνα 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009
Αρ. Μητρώου Ανωνύµων εταιρειών 29368/01/Β/93/390 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αρµόδια εποπτική αρχή: Νοµαρχία Αθηνών Κέρδη/(Ζηµίες) Χρήσης πρό φόρων  (34.014,98) 29.140,25
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Προσαρµογές για:
Πρόεδρος: Θεοφάνης Στάθης Αποσβέσεις 44.871,64 40.316,62
∆ιευθύνων Σύµβουλος: Κωνσταντίνος Μαυρέλος Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 
∆ιευθύνων Σύµβουλος: Νάσατ Τζιµπάρα προσωπικού  (96,42) 2.228,00
Μέλος: Ιωάννης Μιχαλόπουλος Προβλέψεις 0,00 5.254,76
Μέλος: Βασίλειος Φιακάς Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων  (2.606,97)  (572,00)
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (2.194,51)  (579,27)
Οικονοµικών Καταστάσεων: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.903,66 3.310,52
Νόµιµος Ελεγκτής: Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) Σύνολο προσαρµογών 49.877,40 49.958,63
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη  µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 15.862,42 79.098,88
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.alab.gr Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων 16.373,31  (56.651,54)

31/12/10 31/12/09 (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων 58.757,26  (58.710,68)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 5.685,80
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 360.532,92 393.426,67 Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  (16.967,68) 65.913,08
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.010,56 3.855,63 58.162,89  (43.763,34)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.747,23 14.059,20 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 74.025,31 35.335,54
Αποθέµατα 147.442,13 163.815,34 Καταβληθέντες τόκοι  (7.200,27)  (3.310,52)
Απαιτήσεις από πελάτες 91.001,47 144.515,31 Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (27.127,84) 0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.122,08 33.019,33 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 39.697,20 32.025,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 637.856,39 752.691,48
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 58.600,00 58.600,00 Αγορές ενσώµατων παγίων  (9.468,62)  (157.748,72)
Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων (28.338,70) 22.503,43 Αγορές ασώµατων παγίων  (664,20) 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α) 30.261,30 81.103,43 Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.194,51 579,27
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 77.907,86 111.236,72 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (7.938,31)  (157.169,45)
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 57.465,69 56.605,23
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 31.817,82 35.213,65 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 440.403,72 468.532,45 ∆άνεια αναληφθέντα 0,00 139.230,00
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 607.595,09 671.588,05 Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων  (36.724,69)  (17.322,71)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 637.856,39 752.691,48 Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (36.724,69) 121.907,29

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  ισοδύναµα (α)+(β)+(γ)  (4.965,80)  (3.237,14)

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη χρήσης 23.112,44 26.349,58
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη χρήσης 18.146,64 23.112,44

Κύκλος εργασιών 1.260.560,41 1.299.326,80
Μεικτά κέρδη (ζηµίες) 22.501,09 93.391,63
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  (26.305,83) 34.099,50
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  (34.014,98) 29.140,25
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους  (50.842,13) 19.378,50
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:  (50.842,13) 19.378,50
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,8676) 0,9689
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 18.565,81 74.416,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31/12/10 31/12/09

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 και 
01.01.2009 αντίστοιχα) 81.103,43 61.724,93
Κέρδη (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους  (50.842,13) 19.378,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 και
 31.12.2009 αντίστοιχα) 30.261,30 81.103,43

  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ  

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Χ. ΣΤΑΘΗΣ  
Α.∆.Τ.: Φ 000924  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24/03/11

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

         (Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ)

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασµένα σε €)

αλφα LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Αρ. Αδ. ΟΕΕ: Α' 3910

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011
 ΕΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΣΑΤ T. ΤΖΙΜΠΑΡΑ
Α.∆.Τ.:Π 027577

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑ∆ΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ.: Ν  009865

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 ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 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. 

1) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2009. ∆εν υπάρχουν
µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.2) Η εταιρεία έχει
σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 500,00 Ευρώ που αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  3) Τα ποσά
των εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το
∆.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έσοδα: € 456.682,21 β) Έξοδα: € 31.332,05, γ) Απαιτήσεις: €  48.266,98 δ)
Υποχρεώσεις: € 207.599,75 ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: €
85.620,34 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 ζηµίες ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των  ζηµιών µετά από φόρους επί του σταθµισµένου
µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της εταιρείας. 6) Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010ε γκρίθηκαν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 24.03.2011 7) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο
τέλος της τρέχουσας χρήσης  ήταν 17 άτοµα  και της προηγούµενης χρήσης ήταν 18 άτοµα. 8) Η εταιρεία βάσει
του νόµου 3888/2009 έχει  περαιώσει φορολογικά µέχρι και την χρήση  2009. 
 


