αλφα LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο αιθα LAB ΙΑΣΡΙΚΟ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΩΗ Α.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο
εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
(ποζά εκθπαζμένα ζε €)
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
01/01-31/12/2010
01/01-31/12/2009
Έδξα:
Γ. Αλαζηαζίνπ 11, 11524, Αζήλα
Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αξ. Μεηξώνπ Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ
29368/01/Β/93/390
Κέπδη/(Εημίερ) Υπήζηρ ππό θόπων
(34.014,98)
29.140,25
Αξκόδηα επνπηηθή αξρή:
Ννκαξρία Αζελώλ
Πποζαπμογέρ για:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
Πξόεδξνο:
Θενθάλεο ηάζεο
Απνζβέζεηο
44.871,64
40.316,62
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο:
Κσλζηαληίλνο Μαπξέινο
Μεηαβνιέο ζηηο ππνρξεώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο:
Νάζαη Σδηκπάξα
πξνζσπηθνύ
(96,42)
2.228,00
Μέινο:
Ισάλλεο Μηραιόπνπινο
Πξνβιέςεηο
0,00
5.254,76
Μέινο:
Βαζίιεηνο Φηαθάο
Έζνδα από ρξεζηκνπνίεζε πξνβι. Πξνεγ.Υξήζεσλ
(2.606,97)
(572,00)
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ
Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
(2.194,51)
(579,27)
24/3/2011
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
9.903,66
3.310,52
ύνολο πποζαπμογών
49.877,40
49.958,63
Νόκηκνο Διεγθηήο:
Μαλόιεο Μηραιηόο (Α.Μ.ΟΔΛ 25131)
Σαμειακέρ Ροέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ππίν ηιρ
Διεγθηηθή Δηαηξεία:
Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΟΔΛ 127)
μεηαβολέρ ηος κεθαλαίος κίνηζηρ
15.862,42
79.098,88
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:
Με ζύκθσλε γλώκε
Μεηαβολέρ Κεθαλαίος κίνηζηρ
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο:
www.alab.gr
(Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ) (Αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ
16.373,31
(56.651,54)
31/12/2010
31/12/2009 (Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ
58.757,26
(58.710,68)
ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
(Αύμεζε) / κείσζε ινηπώλ ινγαξηαζκώλ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
0,00
5.685,80
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
360.532,92
393.426,67 Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιήλ ηξαπεδώλ)
(16.967,68)
65.913,08
58.162,89
(43.763,34)
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2.010,56
3.855,63
74.025,31
35.335,54
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
12.747,23
14.059,20 Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απνζέκαηα
147.442,13
163.815,34 Καηαβιεζέληεο ηόθνη
(7.200,27)
(3.310,52)
Απαηηήζεηο από πειάηεο
91.001,47
144.515,31 Καηαβιεζείο θόξνο εηζνδήκαηνο
(27.127,84)
0,00
39.697,20
32.025,02
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
24.122,08
33.019,33 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ
637.856,39
752.691,48
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
58.600,00
58.600,00 Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ
(9.468,62)
(157.748,72)
Λνηπά ηνηρεία ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(28.338,70)
22.503,43 Αγνξέο αζώκαησλ παγίσλ
(664,20)
0,00
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων μεηόσων εηαιπείαρ (α)
30.261,30
81.103,43 Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
2.194,51
579,27
(7.938,31)
(157.169,45)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
77.907,86
111.236,72 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
57.465,69
56.605,23
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
31.817,82
35.213,65 Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
440.403,72
468.532,45 Γάλεηα αλαιεθζέληα
0,00
139.230,00
ύνολο ςποσπεώζεων (β)
607.595,09
671.588,05 Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ
(36.724,69)
(17.322,71)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)
637.856,39
752.691,48 Καθαπέρ Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
(36.724,69)
121.907,29
Καθαπή (μείωζη)/ αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και
(Ποζά εκθπαζµένα ζε εςπώ) ιζοδύναμα (α)+(β)+(γ)
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(4.965,80)
(3.237,14)
01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ έλαξμε ρξήζεο
23.112,44
26.349,58
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηη λήξη σπήζηρ
18.146,64
23.112,44
Κύθινο εξγαζηώλ
1.260.560,41
1.299.326,80
Μεηθηά θέξδε (δεκίεο)
22.501,09
93.391,63
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
(26.305,83)
34.099,50
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
(34.014,98)
29.140,25
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο
(50.842,13)
19.378,50 1) Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009. Γελ ππάξρνπλ
κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.2) Η εηαηξεία έρεη
Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηόρνπο Δηαηξείαο:
(50.842,13)
19.378,50 ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο 500,00 Δπξώ πνπ αθνξά αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 3) Σα πνζά
ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο νξίδνληαη από ην
Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή - βαζικά (ζε €)
(2,5421)
0,9689
Γ.Λ.Π. 24 είλαη ηα αθόινπζα: α) Έζνδα: € 456.682,21 β) Έμνδα: € 31.332,05, γ) Απαηηήζεηο: € 48.266,98 δ)
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ
Τπνρξεώζεηο: € 207.599,75 ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο: €
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
18.565,81
74.416,11 85.620,34 4) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΜΗΣΔΡΑ Α.Δ.» πνπ έρεη έδξα ηελ Αζήλα, θαη ελζσκαηώλεηαη κε ηελ κέζνδν νιηθήο
(Ποζά εκθπαζµένα ζε εςπώ) ελνπνίεζεο. 5) Οη δεκίεο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ δεκηώλ κεηά από θόξνπο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
31/12/2010
31/12/2009 κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο. 6) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010ε γθξίζεθαλ
από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 24.03.2011 7) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2010 θαη
ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 17 άηνκα θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ήηαλ 18 άηνκα. 8) Η εηαηξεία βάζεη
01.01.2009 αληίζηνηρα)
81.103,43
61.724,93 ηνπ λόκνπ 3888/2009 έρεη πεξαηώζεη θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2009.
Κέξδε (δεκίεο) ηεο ρξήζεο κεηά από θόξνπο
(50.842,13)
19.378,50
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2010 θαη
30.261,30
81.103,43
31.12.2009 αληίζηνηρα)

Αθήνα, 24 Μαπηίος 2011
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