
Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία : Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.pantazis-therapy.gr Ονοµατεπώνυµο Θέση

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 24/3/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νόµιµος ελεγκτής: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ελεγκτική εταιρεία : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη Γνώµη ΕΛΕΝΗ-ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ

Έµµεση µέθοδος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 79.556,19 94.182,86 Λειτουργικές δραστηριότητες :

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.686,48 3.363,71 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 97.840,95 338.972,14

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

           BDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ∆/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

Γιαννακουλόπουλος I. Βασίλειος ΑΜ ΣΟΕΛ 24571

                             ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 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.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23519/01ΑΤ/Β/91/1361

∆ιστόµου 5-7, 151 25 Μαρούσι
ΑΡ.ΓΕΜΗ 1025801000

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.686,48 3.363,71 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 97.840,95 338.972,14

Απαιτήσεις από πελάτες 271.585,26 835.431,25 Πλέον/µείον προσαρµογές για :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 105.087,93 82.374,16 Αποσβέσεις 16.657,99 22.127,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 460.915,87 1.015.351,98 Προβλέψεις 48.144,31 1.614,87

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ επενδυτικής δραστηριότητας -437,29 -320,83

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.653,29 4.567,51

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 303.241,87 343.931,53 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 363.241,87 403.931,53 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

∆ικαίωµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00 δραστηριότητες :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 363.241,87 403.931,53 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 541.830,70 -500.777,12

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9.739,03 28.128,31 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -392.284,11 191.248,32

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.747,45 20.232,45 Μείον :

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 18.389,29 17.027,46 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -3.653,29 -4.567,51

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 44.798,23 546.032,23 Καταβληµένοι φόροι -90.494,12 -39.883,81

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 97.674,00 611.420,45 Σύνολο εισροών / (εκροών) από

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 460.915,87 1.015.351,98 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 221.258,43 12.980,72

Επενδυτικές δραστηριότητες :

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -2.031,33 -6.390,08

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 437,29 320,83

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.594,04 -6.069,25

31/12/2013 31/12/2012 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 403.931,53 233.804,23 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 403.931,53 233.804,23 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -17.027,45 -15.766,47

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 59.310,34 270.127,30 Μερίσµατα πληρωθέντα -155.000,50 -45.000,00

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) Σύνολο εισροών / (εκροών) από

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -100.000,00 -100.000,00 χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -172.027,95 -60.766,47

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 363.241,87 403.931,53 και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 47.636,44 -53.855,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 26.188,35 80.043,35

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 73.824,79 26.188,35

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Κύκλος εργασιών 579.083,00 970.566,29

Μικτά κέρδη 280.703,81 534.313,79

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 101.056,95 343.218,82

Κέρδη προ φόρων 97.840,95 338.972,14

Κέρδη µετά από φόρους (Α) 59.310,34 270.127,30

Ιδιοκτήτες µητρικής 59.310,34 270.127,30

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 59.310,34 270.127,30

Ιδιοκτήτες µητρικής 59.310,34 270.127,30

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,2966 1,3506

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) 0,7500 0,5000

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 117.714,94 365.345,97

9. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. 

Μαρούσι, 24/3/2014

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.∆.Τ. Ν 016172

5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, η οποία και συµµετείχε την 31/12/2013 µε ποσοστό 33,00% στο

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 384 χιλ.€ και 116 χιλ. € αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε 257 χιλ.€ και 0 χιλ.€ αντίστοιχα. Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε 116 χιλ. € ενώ

οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης ανέρχονται σε 0,00 χιλ.€ και 0,00 χιλ.€ αντίστοιχα. 

6.  Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2013 ήταν 7 άτοµα και της προηγούµενης χρήσης 2012 ήταν 7 άτοµα.
3. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για την

χρήση 2011και 2012 έχει χορηγηθεί σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2013, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων

χρήσεως 2013. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

8. ∆εν έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις αναφορικά µε α) επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 038305

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0004686 Α' ΤΑΞΗ


