ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014
(Ποσά σε Ευρώ)

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.N.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
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 στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας
http://gaia.isolonline.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €
Έδρα:
Κηφισίας 58 Μαρούσι
Αρ. Μητρώου Α.Ε.:
67449/01ΑΤ/Β/08/268(2012)
01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:
008601201000
Κύκλος εργασιών
0,00
0,00
Αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας:
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μικτά αποτελέσματα
0,00
-45.726,79
Ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Οικονομικών Καταστάσεων
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-294.372,88
446.097,70
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
27.03.2015
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
-290.279,50
445.546,77
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Eυθύμιος Αντωνόπουλος
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους
- 280.294,55
437.245,95
--------------------------------------------------Ελεγκτική Εταιρεία:
ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Ε.Π.Ε.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-280.294,55
437.245,95
-----------------Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
-0,3246
0,5064
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
http // gaia.isolonline.gr
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)
0,0000
0,0000
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
-278.767,65
483.372,82
Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος
Μέλη:
Ευθυμία Βλαχοκώστα
=================
=================
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος
Γεώργιος Ζέρδιλας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια μη ενοποιημένα)
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπαγετάκος
Βασίλειος Μπαρδής
Ποσά εκφρασμένα σε €
Αντιπρόεδρος: Παύλος Παπακώστας
Θεοδώρα Νεζερίτη
01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
Δ. Σύμβουλος: Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος
Αθανάσιος Τσούμπης
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης
Αποτελέσματα προ φόρων
-290.279,50
445.546,77
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Αποσβέσεις
15.605,23
37.275,12
(ετήσια μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
-48,99
-212,78
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2014
31.12.2013 Αποτελέσματα Κέρδη και (ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
-4.044,39
763,71
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
3,11
77.469,78 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
708,36
5.113,59 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
736,83
0,00 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
-463.902,40
20.200,22
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.753.927,07
1.271.711,51 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
--------------------------------------------------- (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
45.945,92
-1.149.995,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.755.375,37
1.354.294,88
=================
================= Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
4.044,39
-763,71
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3,00
0,00
Μετοχικό Κεφάλαιο
8.635.000,00
8.635.000,00 (Κέρδη)/Ζημίες από πώληση παγίων
20.417,54
-246.587,07
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
-13.401.666,76
-13.121.372,21 Φόροι που πληρώθηκαν
-------------------------------------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιων (α)
-4.766.666,76
-4.486.372,21
-672.259,20
-893.773,21
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.398.845,13
751.251,12 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
=================
=================
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
0,00
32.585,43 Επενδυτικές δραστηριότητες
66.266,67
0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.123.197,00
5.056.830,54 Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
--------------------------------------------------- Τόκοι εισπραχθέντες
48,99
212,78
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
6.522.042,13
5.840.667,09
-------------------------------------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)
1.755.375,37
1.354.294,88
=================
================= από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
66.315,66
212,78
=================
=================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
(ετήσια μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Είσπραξη από καταθέσεις μετόχων
656.842,13
742.003,00
31.12.2014
31.12.2013 Πληρωμές από χρηματοδοτικές μισθώσεις
-32.585,43
-30.323,09
--------------------------------------------------Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης περιόδου
Σύνολο εισροών / (εκροών)
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
-4.486.372,21
-4.923.618,16 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
624.256,70
711.679,91
=================
=================
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-280.294,55
437.245,95
--------------------------------------------------- Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
18.313,16
-181.880,52
=================
=================
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)
-4.766.666,76
-4.486.372,21
18.145,74
200.026,26
=================
================= Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξης περιόδου
--------------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
36.458,90
18.145,74
=================
=================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης
1. Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας.
χρήσης.
2. Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την κλειόμενη χρήση .
8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα απαιτήσεων - υποχρεώσεων της Εταιρείας, με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
3. Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες ενδέχεται
όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι: (ποσά σε €)
να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική της κατάσταση.
α) Έσοδα παροχής υπηρεσιών:
28.502,03
4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009-2010 . Δεν έχουν σχηματιστεί
β) Έσοδα από πώληση παγίου :
66.263,67
προβλέψεις αναφορικά με αυτές τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Για την χρήση 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί
γ) Έξοδα από ενοικίαση ακινήτων :
1.200,00
στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 65α Ν.
δ) Υποχρεώσεις:
1.590.889,45
4174/2013. Το φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
ε) Απαιτήσεις :
11.751,56
καταστάσεων.Τυχόν διαφορές που πιθανώς προκύψουν από τον έλεγχο αυτό δεν αναμένεται να ασκήσουν
9. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σημείωση 22 επί των σημειώσεων των ετήσιων
καταρτίζει η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. με έδρα την Αθήνα και η οποία συμμετείχε κατά την 31.12.2014
Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014.
με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ενσωμάτωση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της
10. Το Θέμα Έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου στο οποίο αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά στο
ολικής ενοποίησης.
γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι
6. Τα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο σταθμικό αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι Οικονομικές Καταστάσεις
7. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης
έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
Mαρούσι, 27 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.T. ΑΕ 048099

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 350622

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΥΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 614651

