
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Διεύθυνση διαδικτύου: www.genesishospital.gr ΚΟΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 21 Μαρτίου 2016 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Μέλος)

Νόμιμος Ελεγκτής: Νικόλαος Δημ. Γεωργιάδης, Α.Μ.ΣΟΕΛ 12941 ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)

Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές α.ε.ο.ε., ΑΡΜΣΟΕΛ 125 ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μέλος)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης νόμιμου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μέλος)

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Μέλος)

ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Μέλος)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 40.009 41.327 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 55 74

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4 3 Κύκλος εργασιών 12.089 11.424

Αποθέματα 209 219 Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 2.122 1.564

Απαιτήσεις από πελάτες 1.041 1.107 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 347 (163)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.601 1.327 E.B.I.T.D.A. 1.772 1.286

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 11 (577)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.918 44.056 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 121 (764)

     - Ιδιοκτήτες μητρικής 121 (764)

     - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 14.017 14.017 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (501) 0

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 13.647 14.028 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (381) (764)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 27.664 28.044      - Ιδιοκτήτες μητρικής (381) (764)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 27.664 28.044

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.082 5.890 Κέρδη / (ζήμιες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0 (2)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.830 5.624

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.821 2.049 1.776 1.283

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.521 2.449

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πωληση 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.255 16.011 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 42.918 44.056

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 28.044 28.808 Λειτουργικές δραστηριότητες:

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (381) (764) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 11 (577)

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Αποσβέσεις 1.425 1.450

(Αγορές) / Πωλήσεις ιδίων μετοχών 0 0 Προβλέψεις 1.308 72

Λοιπές μεταβολές 0 0 Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 9 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 27.664 28.044 Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 0 0

Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων 0 0

Απομείωση αξίας διαθεσίμων προς πώληση χρηματ/κών στοιχ. ενεργητικού 0 0

Έσοδα συμμετοχών 0 0

(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζημιές επενδύσεων 0 0

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (5) (3)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 336 414

3.084 1.356

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 10 24

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.260) 276

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 162 (469)

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (375) (414)

Καταβεβλημένοι φόροι (414) (239)

8. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.206 534

    Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες 0 0

    Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (501) 0 Επενδυτικές δραστηριότητες:

    Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (501) 0 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (98) (76)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 1 0

Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 39 0

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (58) (76)

α) Έσοδα 74 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

β) Έξοδα 268 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0

γ) Απαιτήσεις 49 Εξοφλήσεις δανείων (1.036) (912)

δ) Υποχρεώσεις 231 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 125 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.036) (912)

112 (454)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 424 878

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συγχωνευόμενων εταιρειών 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 536 424

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Οικονομικός και Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 860007 Α.Δ.Τ. Μ 402177 Α.Δ.Τ. ΑΒ 707092Α.Δ.Τ. Χ 680205

      οργάνων, καθώς το αποτέλεσμα  των υφιστάμενων εκκρεμών υποθέσεων εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά την 

      οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και κατά το παρόν στάδιο δεν   μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 

13. To E.B.I.T.D.A. ορίζεται ως Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

       (περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις των  επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και τα κέρδη/ζημιές παγίων στοιχείων).

      φορία.

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις πλήρεις οικονομικές καταστλασεις της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2016

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΟΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως 

(α)+(β)+(γ)14. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλο

    ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2015 με ποσοστό 50,0% .

11. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

      και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της  Εταιρείας

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

12. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

10. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της 

      προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και άρθρο 65Α του ν.4174/2013. Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:3. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις

4. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να  

     επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

5. Επί ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων ποσού 20.315.000€

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2015 και της προηγούμενης χρήσης 2014 

   ήταν 196 και 184 άτομα αντίστοιχα.

7. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν κατείχε ίδιες μετοχές

9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 98 έναντι της προηγούμενης που 

    ανέρχονταν σε € 76

      Για τις χρήσεις 2011-2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών   που

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ  Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014.

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006.  Η Εταιρεία έχει  σχηματίσει

     προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων  2007-2010 ποσού  € 90 χιλ..

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 42162/62/Β/99/39  ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 058207304000

ΕΔΡΑ : Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Πυλαία, 54301 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη,  να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,  www.genesishospital.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές 

καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ  Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.genesishospital.gr/

