
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.224,34 8.224,34 0,00 8.224,34 8.224,34 0,00 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

(959.080 μετοχές των 3,34 ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 3.203.327,20 3.186.259,80

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα -Οικόπεδα 317.054,96 0,00 317.054,96 317.054,96 0,00 317.054,96 III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4.571.654,55 3.565.700,27 1.005.954,28 4.514.734,21 3.462.073,43 1.052.660,78 Επενδύσεων

4. Μηχανήματα -Τεχνικές εγκαταστάσεις 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 532.759,77 366.146,34 166.613,43 532.759,77 338.889,99 193.869,78    λοιπών περιουσιακών στοιχείων 23,93 17.091,33

  5. Μεταφορικά μέσα 232.104,49 218.976,54 13.127,95 242.764,49 215.869,66 26.894,83 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 968.199,91 943.655,78 24.544,13 964.133,91 939.018,06 25.115,85 1. Τακτικό αποθεματικό 439.356,65 439.356,65

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

    και προκαταβολές 2.430,00 0,00 2.430,00 2.430,00 0,00 2.430,00 V. Aποτελέσματα εις νέο

6.624.203,68 5.094.478,93 1.529.724,75 6.573.877,34 4.955.851,14 1.618.026,20 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 701.920,30 2.951.261,70

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 4.344.628,08 6.593.969,48

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20.245,61 20.245,61 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.549.970,36 1.638.271,81  Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.Δάνεια τραπεζών 0,00 33.822,85

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ι. Αποθέματα 1. Προμηθευτές 72.696,49 85.259,40

1. Εμπορεύματα 687,28 637,38 2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 126.646,68 132.253,60

4α. Αναλώσιμα υλικά 60.777,59 55.679,42 3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων 
61.464,87 56.316,80      υποχρεώσεων 509.485,05 816.015,65

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 21.750,02 11.753,29

1. Πελάτες 259.274,81 4.907.998,11 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 70.703,32 386.650,93

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) 517,54 0,00 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

11.Χρεώστες διάφοροι 1.470.495,46 556.549,41    πληρωτέες στην επόμενη χρήση 33.050,40 56.898,38
1.730.287,81 5.464.547,52 10. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 213.300,00

IV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές διάφοροι 82.061,07 83.905,56
1. Ταμείο 13.589,93 14.719,65 916.393,03 1.786.036,81

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.912.816,72 1.242.629,84 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 916.393,03 1.819.859,66

1.926.406,65 1.257.349,49

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 3.718.159,33 6.778.213,81

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 446,04 0,00 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 7.554,62 2.656,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 5.268.575,73 8.416.485,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 5.268.575,73 8.416.485,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλειόμενης προηγούμενης
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 587.452,56 1.782.676,70 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών 2.430.099,03 2.768.143,52 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -2.249.341,40 -1.296.722,67

Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.842.646,47 -985.466,82 (+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών)
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 15.530,00      προηγούμενων χρήσεων 2.951.261,70 4.256.039,77

Σύνολο -1.842.646,47 -969.936,82         Σύνολο 701.920,30 2.959.317,10
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 251.054,83 252.915,65 Μείον :1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -2.093.701,30 -1.222.852,47               2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο  

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 16.993,71 820,31                  λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 8.055,40
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 61.995,13 -45.001,42 74.691,23 -73.870,92 701.920,30 2.951.261,70

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -2.138.702,72 -1.296.723,39
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

              1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 26.274,05 0,00 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00

              2.Έκτακτα κέρδη 1.489,31 0,72 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 701.920,30 2.951.261,70
             Μείον: 701.920,30 2.951.261,70

             1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.648,17 0,00

             2.Έκτακτες ζημίες 128.753,87 -110.638,68 0,00 0,72

           Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -2.249.341,40 -1.296.722,67

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 144.757,29 171.429,92

           Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος 144.757,29 0,00 171.429,92 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -2.249.341,40 -1.296.722,67

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΕΝΤΟΥΔΗ-ΤΣΑΠΛΕ

ΑΔΤ Χ415803

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞΕΩΣ 8505

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΚΙΟΥ- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 35201

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας “ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε”

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ" ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ι.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε  47629/31/Β/00/50 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122188940000

(Ποσά σε ευρώ)

ΑΔΤ. X414414

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΔΤ. Σ010042

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1) Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες ποσού ευρώ 1.560.000,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τα οποία κατά την 31.12.2014 ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 542.535,45 . 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των 
ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε στην χρήση 2012. 3)  Με την από 23 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 17.067,40 με κεφαλαιοποίηση του 
αποθεματικού από την διαφορά αναπροσαρμογής των παγίων με έκδοση 5.110 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,34 ευρώ εκάστης. 

 Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον 
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του 
κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη  
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως 2014 έχει επιβαρυνθεί με ποσό ευρώ 1.118.343,50 που αφορά εκπτώσεις πωλήσεων της χρήσης 2013 για τα ποσά αυτόματης επιστροφής (“claw back”) και επιστροφής (“rebate”) 
προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013, με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσεως να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 2) Δεν λογίστηκαν εκπτώσεις πωλήσεων σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως, 
που αφορούν τα ποσά αυτόματης επιστροφής (“claw back”) και επιστροφής (“rebate”) προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το β εξάμηνο του 2014, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013 με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσεως, οι 
απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της έκπτωσης πωλήσεων που απαιτείται καθώς δεν έχει γίνει εκκαθάριση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 
την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου μας. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 165.000 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 165.000, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 165.000 
και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων ισόποσα αυξημένα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν 
καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 
έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Γνώμη με Επιφύλαξη  
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση των θεμάτων 1 και 3 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 και 4 που  μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
  

 


