
Πλήρες όνομα : ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011

Διεύθυνση έδρας εταιρείας : ΤΕΡΜΑ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνολο κύκλου εργασιών 11.934.402,43 10.647.430,62

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 42162/62/B/99/39 Μικτά αποτελέσματα 2.624.470,14 893.792,98

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 058207304000 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και

Ημερομηνία σύστασης : 10/02/1999 αποσβέσεων 2.591.242,39 1.033.363,09

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : 094539724 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.125.917,69 (432.666,59)

Εποπτεύουσα αρχή : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κέρδη (ζημίες) προ φόρων σύνολο 429.784,08 (1.165.256,95)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μείον φόροι 114.214,28 (181.905,57)

Κύρια Δραστηριότητα : ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους 543.998,36 (1.347.162,52)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (2.141.522,19) 242.263,02

ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.597.523,83) (1.104.899,50)

ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 1,16 (2,88)

ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - -

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ (Ποσά σε €)

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΟΣ 1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας χρήσης : 31/12/2012 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Διάρκεια Χρήσεως : 12 μήνες Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 429.784,08 (1.165.256,95)

Τύπος των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :  Ετήσιες Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων Αποσβέσεις 1.465.324,70 1.466.029,68

 (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)  : 27 Μαρτίου 2013 Προβλέψεις (109.584,68) 85.193,60

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ Έσοδα επιχορηγήσεων (7.033,53) (7.033,53)

Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.O.E. Κέρδη/ζημίες από εκποίηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων - 26.950,05

Τύπος έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή : Σύμφωνη γνώμη Απομείωση απαιτήεων 40.000,00 -

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις : www.genesishospital.gr Εξοδα/(έσοδα) απομείωσης ακινήτων 364.000,00 10.000,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 696.133,61 732.590,36

Λειτουργικά κέρδη πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 2.878.624,18 1.148.473,21

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/μων κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων 48.269,77 21.851,23

(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων (3.380.638,75) (230.650,29)

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων 1.145.999,70 600.654,76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Ληφθείσες εγγυήσεις 5.500,20 -

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 697.755,10 1.540.328,91

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 44.315.014,94 48.787.085,53 Μείον : - -

Αποθέματα 190.993,99 239.263,76 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (696.542,91) (732.590,36)

Απαιτήσεις από πελάτες 4.551.834,35 1.258.549,39 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.212,19 807.738,55

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 219.931,29 297.793,35

Σύνολο Ενεργητικού 49.277.774,57 50.582.692,03 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.592.610,78 13.617.588,46 Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (25.456,43) (36.609,27)

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.344.890,89 2.116.606,57 Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (8.700,42) (22.757,59)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.202.698,06 3.113.398,33 Εισπράξεις από πώληση παγίων περ. στοιχείων - 11.834,22

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 19.140.199,73 18.847.593,36 Πληρωμή μερισμάτων - (210.248,10)

Μετοχικό κεφάλαιο 14.016.540,00 14.016.540,00 Εισπράξεις τόκων - χρεογράφων 409,30 -

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας 16.121.034,84 17.718.558,67 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                          (33.747,55) (257.780,74)

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β) 30.137.574,84 31.735.098,67

Σύνολο Παθητικού (α+β) 49.277.774,57 50.582.692,03 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από δάνεια 56.759,04 -

Εξοφλήσεις δανείων (102.085,74) (560.631,27)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρημ/δοτικές δραστηριότητες (γ)                                          (45.326,70) (560.631,27)

1/1/-31/12/2012 1/1/-31/12/2011

Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011) 31.735.098,67 33.050.246,27 Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.597.523,83) (1.104.899,50) και ισοδύναμα (α+β+γ) (77.862,06) (10.673,46)

Λοιπές μεταβολές - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 297.793,35 308.466,81

Διανομή μερισμάτων - (210.248,10) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 219.931,29 297.793,35

Καθαρή Θέση λήξης περιόδου (31/12/2011 και 31/12/2010) 30.137.574,84 31.735.098,67

1.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2011.

2.  Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006. Για τη χρήση 2011 και 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

     διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.

3.  Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.

4.  Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 20.315.000€.

5.  Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

6.  Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2012 και της προηγούμενης χρήσης 2011, ήταν 191 και 206 άτομα αντίστοιχα.

7.  Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της χρήσης 2012 ανήλθαν σε 34 χιλ € περίπου.

8.  Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2012 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50%. 

9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 

     συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) : 

 α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 290

 β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 139

 γ) Απαιτήσεις 193

 δ) Υποχρεώσεις 488

 ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 44

10.  Η εταιρία στην κλειόμενη χρήση προέβη σε αναπροσαρμογή των ακινήτων της σύμφωνα με εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε καθαρή μείωση της αξίας των ακινήτων ποσού 3.040.902,73€

       Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  Α.Δ.Τ. ΑΕ190024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ          

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012

( δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Λ.Π. ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                         (Ποσά σε €)

(Ποσά σε €)

                             (Ποσά σε €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Ο

αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.genesishospital.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ.  ΑΕ163834

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Μ402177                 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ707092

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ          

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  


