
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ποσά εκφρασµένα σε €

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, 01.01 - 01.01 - 

∆/νση Ανωνύµων Εταιριών & Πίστεως 31.12.13 31.12.12

∆ιεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας: http://www.reamaternity.gr Κύκλος εργασιών 25.537.745,02 26.252.581,46

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μικτά κέρδη / (ζηµίες) -243.115,91 1.398.683,31

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.: Σταύρος Φωτόπουλος, Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

∆.νων Σύµβουλος: Αλέξανδρος Τζεφεράκος, αποτελεσµάτων -2.443.476,43 -1.385.632,84

Κοσµάς Βρυώνης, Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -5.155.197,73 -5.213.474,65

Μέλη ∆.Σ.: Ευστάθιος Τσαλίκης, Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -3.695.126,85 -5.330.959,96

Ευγενία Κουράκου, Βασίλειος Τσαβαλιάρης 

Ιωάννης Καλογήρου , ∆ηµήτριος Κακαλέτρης Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -7.043,03 154.551,58

Πρόεδρος ∆.Σ.: Κυριάκος  Μητσάκος 

Μπαρµπαγιάννης 

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου, (Λ. Συγγρού 383 και Πεντέλης 17)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01/ΝΤ/Β/07/77(2008) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121667899000

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ 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.

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠXA)

Ιωάννης Καλογήρου , ∆ηµήτριος Κακαλέτρης Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -7.043,03 154.551,58

Θεόδωρος Μουστακαρίας, Βαλακώστας Χρήστος

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -3.702.169,88 -5.176.408,38

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων

οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -0,0945 -0,0998

στοιχεία και πληροφορίες): 21 Μαϊου 2014 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ευθυµία Αλεξανδροπούλου

Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.760.794,85 2.787.707,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2013 31.12.2012 Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 80.256.704,31 84.166.133,81 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 93.813,21 126.492,69 (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 24.492.150,17 28.396.391,03

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.929.118,73 4.466.573,27 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Αποθέµατα 859.454,80 948.180,86 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -3.702.169,88 -5.176.408,38

Απαιτήσεις από πελάτες 3.275.708,89 8.432.093,98 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -2.559,14 1.272.167,52

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.027.256,27 2.324.448,76 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 96.442.056,21 100.463.923,37 (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 20.787.421,15 24.492.150,17

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 54.679.825,00 54.423.911,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -33.892.403,85 -29.931.760,83 Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 20.787.421,15 24.492.150,17 01.01 - 01.01 - 

31.12.2013 31.12.2012

Προβλέψεις / Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 51.394.051,00 53.069.828,44 Λειτουργικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.616.122,37 11.794.327,88 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -5.155.197,73 -5.213.474,65Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.616.122,37 11.794.327,88 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -5.155.197,73 -5.213.474,65

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.644.461,69 11.107.616,88 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 75.654.635,06 75.971.773,20 Αποσβέσεις 4.204.271,28 4.173.340,50

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 96.442.056,21 100.463.923,37 Προβλέψεις 6.626.948,18 80.675,92

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηρι'οτητας 0,00 211.658,50

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.711.721,30 3.827.841,81

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Ποσά σε € κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

0,00 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 88.726,06 -16.628,90

0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.016.997,00 -3.919.815,93

0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -6.110,81 -2.169.060,75

0,00 Μείον:

342.995,99 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -6.180.554,65 -486.675,16

0,00 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -114.807,75

96.050,10 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 272.806,63 -3.626.946,41

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων -401.144,27 -1.397.493,70

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόκοι εισπραχθέντες 56.989,00 13.511,14

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -344.155,27 -1.383.982,56

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (πληρωµές) από αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -2.559,14 1.272.167,52

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.016.262,11 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -38.540,00 -35.580,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.975.162,97 1.236.587,52

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.903.814,33 -3.774.341,45

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 878.256,38 4.652.597,83

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.782.070,71 878.256,38

Συναλλαγές και υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη:

α) Εισροές

β) Εκροές

γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

1.Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην Σηµείωση 30 των οικονοµικών καταστάσεων

2.Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ανήλθε σε 486 και 462 

άτοµα αντίστοιχα

3.Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 

συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα

4. Η επίδραση από την αναδροµική εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 αναφέρεται στη Σηµείωση 18 των οικονοµικών 

κσταστάσεων. 

5. Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) 

προβλέψεων παροχών στο προσωπικό.
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.782.070,71 878.256,38

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου

Μητσάκος-Μπαρµπαγιάννης  Ι. Κυριάκος

Α∆Τ : ΑΒ 607400/2006

Π. Φάληρο, 21η Μαΐου 2014

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τζεφεράκος ∆. Αλέξανδρος

Α∆Τ :  ΑΕ 090326/2007

         Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

              Βρυώνης Θ. Κοσµάς

            Α∆Τ : ΑΕ 119120/2007

                                                                                                                                                                     

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου                    Ο Οικονοµικός  ∆ιευθυντής

   Πουλάκος Κ. Σπυρίδων

  Α∆Τ : ΑΚ 603838/2012

   ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 0069880

                 ∆αλιάνης ∆. Ιωάννης             

                  Α∆Τ : ΑΖ 012284/2007


