ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(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
Έδρα:

Μουσών 7-13, 11524 Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών

23741/01/Β/91/106

Αρμόδια εποπτική αρχή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και
01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και
31.12.2013 αντίστοιχα)

Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 1045401000)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος

Αρετή Σουβατζόγλου

Διευθύνων Σύμβουλος:

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Μέλος:

Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Μέλος:

Νάσατ Τζιμπάρας

Μέλος:

Δημήτριος Καλαμπόκης

Μέλος:

Ευστράτιος Κιρμουτσέλης

Μέλος:

Βασίλειος Φιακάς

Μέλος:

Γεώργιος Σκούρτης
23/3/2015

Νόμιμος Ελεγκτής:

Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

www.leto.gr

31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

15.467.481,75
223.252,77
345.660,04
312.792,60
2.638.084,60
1.371.668,08
20.358.939,84

3.697.911,98
1.692.273,79
5.390.185,77
109.554,82
3.805.631,05
3.889.274,61
7.164.293,59
14.968.754,07
20.358.939,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Μεικτά κέρδη (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους
(α) + (β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

01/01-31/12/2014
14.376.358,77
1.799.961,69
(1.004.691,75)
(1.004.331,51)
(908.281,15)
(908.281,15)
(308.548,62)
(1.216.829,77)
(0,9641)
0,0000
(98.982,96)

6.607.015,54
(1.216.829,77)

9.391.307,29
(2.784.291,75)

5.390.185,77

6.607.015,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Οικονομικών Καταστάσεων:

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

31/12/2013

Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων
Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του
προσωπικού
Προβλέψεις
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων
Δικαιωμάτων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
31/12/2013 Σύνολο προσαρμογών

15.976.820,23
159.674,53
215.799,67
351.988,57
2.685.776,45
876.748,01
20.266.807,46

3.697.911,98
2.909.103,56
6.607.015,54
262.081,51
3.480.164,12
3.928.123,93
5.989.422,36
13.659.791,92
20.266.807,46

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές ασώματων παγίων
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
01/01-31/12/2013 δραστηριότητες (β)
13.999.460,09
915.922,01 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
(2.399.583,28) Δάνεια πληρωθέντα
(2.488.881,35) Μερίσματα πληρωθέντα
(2.802.321,80) Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
(2.802.321,80) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
18.030,05 δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
(2.784.291,75) ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
(2,2061) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης
0,0000 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης

01/01-31/12/2014

01/01-31/12/2013

(1.004.331,51)

(2.488.881,35)

905.908,78

1.066.615,20

95.165,60

83.125,50

0,00
(199,99)
(84.367,97)

0,00
(4.489,97)
(195.582,66)

0,00

(3.873,80)

(258.208,17)
223.683,93
881.982,18

(218.886,49)
273.723,92
1.000.631,70

(122.349,33)

(1.488.249,65)

39.195,97
311.804,03

14.163,17
2.848.622,77

(555.733,76)

(472.032,70)

1.170.784,88
966.051,12
843.701,79
(136.668,66)

(527.158,64)
1.863.594,60
375.344,95
(156.697,37)

707.033,13

218.647,58

(286.177,93)
(173.970,52)
199,99
(5.905,37)
0,00

(142.884,92)
(186.774,49)
4.489,97
220,99
56.006,72

(465.853,83)

(268.941,73)

0,00
(100.000,00)
(95.140,06)
(12.376,92)
(91.376,01)

302.750,00
(461.068,33)
(7.500,00)
(20.845,00)
(71.567,88)

(298.892,99)

(258.231,21)

(57.713,69)

(308.525,36)

109.491,32
51.777,63

418.016,68
109.491,32

(1.341.331,85)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 488 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: € 940.951,38 β) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: € 172.281,07 γ) Λοιπές προβλέψεις: € 247.915,31. 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: € 41.882,06, β) Έξοδα: € 1.161.648,18 γ) Απαιτήσεις: € 43.031,36 , δ) Υποχρεώσεις: € 2.496.883,02 , ε) Συναλλαγές
και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: € 337.431,79. 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 31.12.2014 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 2014
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.03.2015. 7) Επί των Ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2014 ήταν
256 άτομα, ενώ την 31.12.2013 ήταν 252 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) Στη χρήση 2014 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών βάσει του ΔΠΛ 19 <Παροχές Σε εργαζόμενους> (Σημ. 8.1 & 9.12 Οικ. Καταστάσεων).
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

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

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

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν 009865

