
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες & μη κατά τα Δ.Π.Χ.A.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, αποσκοπούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΑΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή  ή άλλη συναλλαγή με
την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.iatriko.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

Έδρα: Λ. Μεσογείων 109-111
Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 67449/01/Β/08/404(2009)

Αρμόδια Υπηρεσία Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών
Ημερομηνία έγκρισης από το

Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων: 26.03.2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ευθύμιος Αντωνόπουλος

Ελεγκτική Εταιρεία: ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Ε.Π.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: http://www.iatriko.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Μεταξάς
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μπαγετάκος
Αντιπρόεδρος: Παύλος Παπακώστας

Διευθύνων Σύμβουλος: Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος
Μέλη: Ευθυμία Βλαχοκώστα

Γεώργιος Ζέρδιλας
Βασίλειος Μπαρδής
Θεοδώρα Νεζερίτη
Αθανάσιος Τσούμπης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Έμμεση μέθοδος 1.1- 31.12.2011 1.1- 31.12.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων -12.774.824,59 -9.475.194,01
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.573.793,19 600.373,84
Προβλέψεις -8.761,32 57.406,00
Αποτελέσματα (κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -808,48 -968,48
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 62.397,50 69.497,27
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 101.844,64 -125.556,63
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.357.136,46 -719.252,20
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 9.209.743,59 4.955.549,03
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -62.397,50 -71.017,10
Φόροι που πληρώθηκαν             -52.848,25            970.902,86
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)            405.275,24        -3.738.259,42
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -193.449,75 -2.031.404,53
Πωλήσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 48.741,70 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες                1.279,49                1.519,83
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)           -143.428,56        -2.029.884,70
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Είσπραξη από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 5.865.000,00
Πληρωμές από χρηματοδοτικές μισθώσεις           -463.283,27           -358.447,71
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)           -463.283,27         5.506.552,29
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -201.436,59 -261.591,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου            378.645,27            640.237,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου            177.208,68            378.645,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2011 31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.805.338,21 6.205.873,47
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 96.680,60 125.701,49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,00 2.010.726,66
Αποθέματα 70.447,16 172.291,80
Απαιτήσεις από πελάτες 95.751,81 1.443.783,80
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      1.339.941,88      1.550.482,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      5.408.159,66    11.508.860,16
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.925.000,00 5.925.000,00
Λοιπά στοιχεία Kαθαρής Θέσης   -25.327.390,60   -10.442.143,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)   -19.402.390,60     -4.517.143,94
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 908.792,68 1.389.536,84
Προβλέψεις / Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις 360.554,90 269.620,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 480.744,16 463.283,27
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    23.060.458,52    13.903.563,18
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)    24.810.550,26    16.026.004,10
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(α) + (β)      5.408.159,66    11.508.860,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2011 31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα) -4.517.143,94 -2.181.927,81
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -14.885.246,66 -8.200.216,13
Αύξηση Κεφαλαίου                    0,00      5.865.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)   -19.402.390,60     -4.517.143,94

1.1- 31.12.2011 1.1- 31.12.2010
Κύκλος εργασιών 6.567.297,18 6.171.995,77
Μικτά αποτελέσματα -11.303.744,12 -8.319.753,09
(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -12.713.706,58 -9.405.696,74
(Ζημιές) προ φόρων -12.774.824,59 -9.475.194,01
(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) -14.885.246,66 -8.199.247,65
Ιδιοκτήτες μητρικής -14.885.246,66 -8.199.247,65
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                       0,00                  -968,48
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)      -14.885.246,66        -8.200.216,13
Ιδιοκτήτες μητρικής -14.885.246,66 -8.200.216,13
(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) -25,1228 -52,6169
(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -10.139.913,39 -8.805.322,90

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
2. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2011 ήταν 188 άτομα (31.12.2010: άτομα 262).
3. Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρεία εντός του

2012, ξεκίνησε την νομική διεκδίκηση αποζημίωσης από το νοσηλευτικό ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν.
4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της, 19 Δεκεμβρίου 2008. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις αναφορικά με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Για την χρήση 2011 η Εταιρεία

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 82, παρ. 5, του Ν. 2238/1994. Το φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.

5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης,
η οποία και συμμετείχε την 31.12.2011 με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

6. Τα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο σταθμικό αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
7. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.
8. Γνωστοποιήσεις συναλλαγές της Εταιρείας, με τις συνδεδεμένες προς αυτή εταιρείες όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι:

( ποσά σε € )
α) Έσοδα:                                                                                                           96.726,05 €
β) Έξοδα:                                                                                                             0,00 €
γ) Απαιτήσεις:                                                                                                      178.925,25 €
δ) Υποχρεώσεις:                                                                                                  17.044.021,10 €
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης:           127.916,00 €

9. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, πέραν αυτών που αναφέρονται στην
σημείωση 24 επί των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011.

10.Το Θέμα Έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου στο οποίο αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και
συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

Αθήνα,  26 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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