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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα της Εταιρείας ΙΑΣΩ General ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε
την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Α0λα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2008
31/12/2007
65.855.154,84 62.872.823,21
527.476,58
516.801,12
3.615.478,82 10.968.467,76
2.367.805,71
2.664.177,41
30.325.355,23 26.418.662,04
7.236.821,92
4.431.582,72
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
109.928.093,10 107.872.514,26

============== ==============

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2008
31/12/2007
Μετοχικό Κεφάλαιο (57.370.000 µτχ Χ 0,31~)
17.784.700,00
7.290.253,88
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
23.694.048,56
277.320,27
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α)
41.478.748,56 7.567.574,15
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)
41.478.748,56 7.567.574,15
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
33.000.000,00 52.900.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.719.271,33
1.528.080,13
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
2.500.000,00
2.100.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
31.230.073,21 43.776.859,98
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
68.449.344,54 100.304.940,11
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ) + (δ)
109.928.093,10 107.872.514,26

============== ==============

4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Λοιπές προσαρµογές

3.735.973,96

112.900,52

3.528.330,32
1.005.865,77
2.417.756,82

4.033.879,88
358.915,82
2.853.813,23

-213.787,39
-896.000,00

-103.514,81
-3.750,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
9.578.139,48 7.252.244,64
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων
296.371,70
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
-6.024.800,90
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-9.182.144,71
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-2.394.483,63
Καταβεβληµένοι φόροι
-62.360,73
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων
-947,09
−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-7.790.225,88
−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και ά0λων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -2.155.213,46
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
ά0λων πάγιων στοιχείων
103.693,40
Τόκοι εισπραχθέντες
238.321,13
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
0,00
−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-1.813.198,93
−−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
30.757.371,50
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
-19.500.000,00
−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
11.257.371,50
−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
1.653.946,69
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.737.177,55
−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
4.391.124,24

-754.031,08
-10.268.662,90
12.282.878,21
-3.097.726,07
-230.877,79
3.304,46

−−−−−−−−−−−−−−
5.187.129,47

−−−−−−−−−−−−−−
-2.781.141,77
19.715,00
-82.114,41
80.250,00

−−−−−−−−−−−−−−
-2.763.291,18

−−−−−−−−−−−−−−
0,00
12.000.000,00
-13.347.590,97

−−−−−−−−−−−−−−
-1.347.590,97

−−−−−−−−−−−−−−
1.076.247,32
1.660.930,23

−−−−−−−−−−−−−−
2.737.177,55
============== ==============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

Το θέµα έµφασης στο οποίο αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής στην Έκθεση Ελέγχου
των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων αφορά σε αγωγές τρίτων που έχουν ασκηθεί κατά της
εταιρείας για αποζηµιώσεις, οι οποίες κατά τη Νοµική Υπηρεσία καλύπτονται σχεδόν στο σύνολο
Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
τους µε ασφαλιστικές συµβάσεις και ως εκ τούτου σε περίπτωση που κάποιες από αυτές δεν
31/12/2008
31/12/2007
ευδοκιµήσουν υπέρ της Εταιρείας, θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές Εταιρείες.
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
1.
Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά την χρήση από 1.1.2008 εώς 31.12.2008 ανήλθαν σε
2.155.213,46 ~..
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)
7.567.574,15 9.930.859,10
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 604 και 609 άτοµα
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
-2.291.694,93 -2.363.284,95
κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα.
Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µητρικής
33.993.146,12
0,00
3. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους δια του
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας
σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών.
στην καθαρή θέση
2.209.723,22
0,00
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31/12/2007.
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
5. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2006 µέχρι σήµερα,
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα)
41.478.748,56 7.567.574,15
µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
============== ==============
το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 και
3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ
2008 εκτιµάται ότι δε θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και γι’ αυτό το λόγο δεν έγινε
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
καµία πρόβλεψη στα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια της εταιρίας.
Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
6. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
καταστασεις της εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική ΚλινικήΚύκλος εργασιών
70.623.492,29 64.454.112,20
∆ιαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε."που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει το
97,07% των µετοχών της Εταιρείας και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίησης.
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
6.996.743,12
5.187.957,39
7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας για αποζηµιώσεις αρχικού αγωγικού αιτήµατος
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
περίπου ~7,94 εκατ., που εκκρεµοδικούν. Για τα ποσά αυτά των αγωγών δεν έχει γίνει
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
5.939.899,65
2.884.599,34
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, επειδή κατά την άποψη
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
3.735.973,96
112.900,52
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
της Νοµικής Υπηρεσίας καλύπτονται σχεδόν στο σύνολό τους από ασφαλιστικές εταιρείες µε
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
-2.291.694,93 -2.363.284,95
============== ==============
τις οποίες έχει συνάψει η εταιρεία ειδικές συµβάσεις για αστική επαγγελµατική ευθύνη και ως
εκ τούτου η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει σηµαντικά
Κατανέµονται σε:
την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.(Σηµείωση 13 Οικ.Καταστάσεων)
Μετόχους Εταιρείας
-2.291.694,93 -2.363.284,95
8. Για το σύνολο των ακινήτων της εταιρείας, υπάρχει υποθήκη υπερ της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος ποσού 54.000.000,00 ~για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ποσού 45.000.000,00~
το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2008 ανερχόταν σε 27.500.000,00 ~..
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 9. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού
Βασικά (σε Ευρώ)
-0,0435
-0,0982
και επισφαλείς απαιτήσεις), την 31/12/2008 και την 31/12/2007, σωρευτική πρόβλεψη ποσό
~5.661.273,07 και ~4.505.443,75 αντίστοιχα. (Σηµείωση 14 & 9 Οικονοµικών Καταστάσεων).
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ)
10. Με την από 11/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας
"ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" αποφασίστηκε α) η αύξηση του µετοχικού
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.761.746,12 €, εν µέρει κατά ποσό 735.774,62 ~ µε
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
9.468.229,97
6.918.479,22
κεφαλαιοποίηση µέρους των υποχρεώσεων προς τη µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., µε έκδοση
694.127 µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,06 € ανά µετοχή και εν µέρει κατά ποσό 7.025.971,50 €,
µε καταβολή µετρητών, µε έκδοση 6.628.275 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,06 ~, β) η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 355.000 ~µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από
υπέρ το άρτιον, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,06 ~ σε 1,085 ~ανά
µετοχή και γ) η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 1,085 ~ σε 0,31 ~ µε την
αύξηση του αριθµού των µετοχών από 14.200.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,085 ~ανά
µετοχή σε 49.700.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,31 ~ανά µετοχή (split 1/3,5). Η πιστοποίηση
της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ. της θυγατρικής εταιρείας εγκρίθηκε την
06/02/2008 και καταχωρήθηκε µε την ΕΜ-2233/15.02.2008 ανακοίνωσης της ∆ιεύθυνσης
Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών.
Χολαργός, 24 Μαρτίου 2009
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