ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν. Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
A.M.A.E. 1189/01ΝΤ/Β/86/657
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 1.7.2012-30.6.2013

Αξία κτήσεως

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός µηχαν. εξοπλ.
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Αποσβέσεις

Ποσά κλειοµένης

Ποσά προηγ. χρήσεως 1.7.2011-30.6.2012

Αναπ/στη αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

1.800,12
1.800,12

1.800,12
1.800,12

0,00
0,00

1.800,12
1.800,12

1.800,12
1.800,12

169.372,94
169.372,94

169.372,86
169.372,86

0,08
0,08

168.372,94
168.372,94

168.372,87
168.372,87

2.975.991,32
575.988,26
41.937,91
2.197.057,55
5.790.975,04

697.361,52
516.935,15
38.005,65
2.117.511,78
3.369.814,10

2.278.629,80
59.053,11
3.932,26
79.545,77
2.421.160,94

2.975.991,34
575.988,26
41.937,91
2.180.479,79
5.774.397,30

516.810,73
491.689,44
34.163,42
2.037.721,61
3.080.385,20

Αναπ/στη αξία

χρήσεως 30.6.2013

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,00 Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
0,00 (Μετοχές 630.042 των 3 ευρώ)
1.Καταβληµένο
0,07 ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
0,07 1.Τακτικό αποθεµατικό

3.Εκτακτα αποθεµατικά
2.459.180,61
84.298,82
7.774,49 V. Aποτελέσµατα εις νεο
142.758,18 1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
2.694.012,10

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5.960.347,98

3.539.186,96

2.421.161,02

5.942.770,24

3.248.758,07

81,47

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
1.Τρόφιµα -Φάρµακα

ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

522.381,40
293.470,29
815.851,69

442.158,75
293.470,29
735.629,04

6.643.922,33

5.181.151,92

9.349.900,02

7.806.906,96

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
123.921,21 4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11.Πιστωτές διάφοροι
7.661.498,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

312.129,78
1.619,31
30.735,15

216.984,11
28.105,27
22.770,85

196.170,09
858.957,80
1.374.720,33
2.774.332,46

384.294,82
393.516,60
1.299.645,26
2.345.316,91

57.983,71
57.983,71

95.217,83
95.217,83

12.782.216,19

10.847.441,70

2.694.093,64

108.529,12

8.962.870,49
25.782,32

1.890.126,00

81,47

2.421.242,49

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
µείον: Προβλέψεις
2.Γραµµάτια εισπρακτέα
3. Επιταγές εισπρακτέες µεταχρον
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισµένες
11.Χρεώστες διάφοροι

1.890.126,00

2.694.012,17

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις

ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Ποσά προηγ.
χρήσεως 30.6.2012

7.687.280,32
25.782,32

8.937.088,17
28.505,08
15.142,31
1.000,00
306.348,12
9.288.083,68

8.282,85
0,00
1.000,00
276.963,83
7.947.744,68

21.471,12
921.506,73
942.977,85

1.209,31
76.881,10
78.090,41

10.339.590,65

8.149.756,30

∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

14.378,24
7.004,81

3.591,76 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
0,00

21.383,05

3.591,76
10.847.441,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

12.782.216,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 30.6.2013

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη)εκµεταλλεύσεως
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
4.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

Ποσά προηγ. χρήσεως 30.6.2012

7.360.159,80
4.808.717,91
2.551.441,89
383.200,03
2.168.241,86
309,35
262,50

9.530.627,34
6.535.513,25
2.995.114,09
514.520,44
2.480.593,65
25.303,70
605,12

46,85
2.168.288,71

42,50
0,00

-162.722,55
2.005.566,16

290.428,89
290.428,89

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 30.6.2012

2.005.566,16
5.181.151,92
7.186.718,08
462.573,10
6.724.144,98

2.492.542,40
3.324.112,06
5.816.654,46
535.800,84
5.280.853,62

1.Τακτικό Αποθεµατικό
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

80.222,65
6.643.922,33
6.724.144,98

99.701,70
5.181.151,92
5.280.853,62

470,20

162.765,05
162.765,05

Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση

Ποσά κλειοµένης
χρήσεως 30.6.2013

24.698,58
2.505.292,23 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

470,20
0,00

42,50

Mείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγούµ. Χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη)χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ.χρήσ.

12.055,86
1.164,17

13.220,03

-12.749,83
2.492.542,40

344.001,20
0,00
2.005.566,16

344.001,20

0,00
2.492.542,40
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Η Αντπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α∆Τ AI 682727

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Β.ΤΣΙΡΩΝΗ
Α∆Τ Φ 022162

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ ΑΖ 584436

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας « ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ -ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. »
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας « ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ -ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. » που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30ης Ιουνίου 2013 την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. Για απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 300 χιλ. περίπου που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Ενεργητικού ∆ΙΙ"Απαιτήσεις " η εταιρεία, έχει σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη ποσού € 26 χιλ. περίπου,
για την καλυψη της ενδεχόµενης απώλειας από τη µη ρευστοποίησή τους, η οποία κατά τη γνώµη µας έπρεπε να είναι µεγαλύτερη κατά ποσό € 274 χιλ. περίπου, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να είναι ισόποσα αυξηµένα. 2. Η εταιρεία δεν
σχηµάτισε σε βάρος των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων, την προβλεπόµενη από το άρθρο 42ε του Κ.Ν.2190/1920 πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, η οποία κατά την 30/6/2013 ανερχόταν σε ευρώ 520 χιλ. περίπου, από το οποίο
ποσό ευρώ 58 χιλ. περίπου αφορά τη παρούσα χρήση και ποσό ευρώ 462 χιλ. περίπου αφορά τις προηγούµενες χρήσεις. Κατά συνέπεια τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 520 χιλ. περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης και των προηγούµενων
εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 58 χιλ. και 462 χιλ. περίπου αντίστοιχα.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ -ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε" κατά την 30 Ιουνίου 2013 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.
Θέµα Έµφασης
Εφιστούµε την προσοχή σας : α) στο γεγονός ότι µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου µας, δεν είχαν εξετασθεί ακόµη από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, οι φορολογικές δηλώσεις της χρήσης που έληξε την 30.6.2010. Η εταιρεία δεν διενήργησε καµία πρόβλεψη σε σχέση µε το θέµα αυτό
(περισσότερες πληροφορίες στη παρ. 7δ του προσαρτήµατος) και β) στα πλαίσια των προβλεποµένων από το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 και εκδοθέντων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, γνωστοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την εταιρεία, οφειλόµενα ποσά αυτής προς τον εν
λόγω οργανισµό, που αφορούν το Α’ εξάµηνο 2013, τα οποία: α) κατά € 634 χιλ. περίπου αφορούν επιστρεφόµενο ποσό στον ανωτέρω οργανισµό (rebate) σύµφωνα µε την Υ9/91813/7.10.2013 Υπουργική Απόφαση και β) κατά ποσό € 816 χιλ. περίπου αφορούν το ποσό αυτόµατης
επιστροφής (clawback) σύµφωνα µε την Υ9/77307/22.8.2013 Υπουργική Απόφαση. Όπως µας γνώρισε ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας, από την εταιρεία και οµού µε λοιπές κλινικές, κατά των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων έχει υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, η οποία δεν είχε µέχρι σήµερα εκδικασθεί. Σηµειώνεται ότι την 30.6.2013, στα βιβλία της εταιρείας, υφίσταται σχηµατισµένη πρόβλεψη ποσού € 600 χιλ για την αντιµετώπιση έκτακτων κινδύνων. Λόγω της αβέβαιης έκβασης της ανωτέρω δικαστικής εκκρεµότητας και
λαµβανοµένων υπόψη των αστάθµητων παραγόντων σχετικά µε τον υπολογισµό και οριστικοποίηση του ποσού αυτόµατης επιστροφής (clawback), η εταιρεία δεν σχηµάτισε περαιτέρω πρόβλεψη για τις ανωτέρω ενδεχόµενες υποχρεώσεις, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό στο παρόν
στάδιο να υπολογισθεί. (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη παρ. 13 του προσαρτήµατος)
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 4 ∆εκεµβρίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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