MEDSTEM SERVICES A.E.
ÁÑ.Ì.Á.Å. 53442/01ÁÔ/Â/02/460
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ

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 MEDSTEM SERVICES A.E. 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.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία:

Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων
Εταιρειών & Πίστεως
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:
www.iaso.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: Βλαχούσης Αντώνιος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος:
Μπίκος Ελευθέριος, Μέλη: Ζολώτας Ιωάννης,
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ, Τσιουµπλέκος Μιλτιάδης
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων:
24 Μαρτίου 2009
Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής:
Κων/νος Πετρ. Πετρόγιαννης
Ελεγκτική Εταιρεία:
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (10.200µτχ X 10,00 ~)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2008
31/12/2007
748.179,21
658.606,21
343.913,01
351.347,07
333.446,86
586.469,51
5.335.259,62
4.130.045,18
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
6.760.798,70 5.726.467,97

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

102.000,00
1.255.161,14
−−−−−−−−−−−−−−
1.357.161,14
0,00
−−−−−−−−−−−−−−
1.357.161,14
−−−−−−−−−−−−−−
4.559.528,87
844.108,69
−−−−−−−−−−−−−−
5.403.637,56

102.000,00
1.540.886,18
−−−−−−−−−−−−−−
1.642.886,18
0,00
−−−−−−−−−−−−−−
1.642.886,18
−−−−−−−−−−−−−−
2.936.344,90
1.147.236,89
−−−−−−−−−−−−−−
4.083.581,79

6.760.798,70

5.726.467,97

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
============== ==============

2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2008
31/12/2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα)

1.642.886,18
734.274,96
-1.020.000,00

658.844,77
984.041,41
0,00

1.357.161,14

1.642.886,18

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
============== ==============

3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓΗÓ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
4.638.880,13
4.606.306,27
2.042.410,67
2.037.137,22
996.902,97
1.274.617,17
1.069.969,56
1.312.055,21
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
734.274,96
984.041,41

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

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
734.274,96
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ)
71,9877
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ)
75,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.066.060,14
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΥΣΗΣ
Á.Ä.Ô. Λ 057660
ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

984.041,41
96,4746
100,00
1.367.505,07

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας

1.312.055,21

69.157,17
-225.697,07

92.887,90
16.325,84

-73.066,59
840.363,07

-37.438,04
1.383.830,91

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων
7.434,06
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
253.022,65
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
1.567.562,38
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-5.467,05
Καταβεβληµένοι φόροι
-474.470,45
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων
-1.752.768,60
−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
435.676,06
−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0,00
Αγορά ενσώµατων και άHλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
-158.730,17
Τόκοι εισπραχθέντες
78.533,64
−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-80.196,53
−−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
-1.020.000,00
−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-1.020.000,00
−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
-664.520,47
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.449.056,27
−−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
784.535,80

-82.186,86
95.447,48
1.871.640,18
-2.195,28
-166.201,06
-274.896,67

−−−−−−−−−−−−−−
2.825.438,70

−−−−−−−−−−−−−−
-2.000.000,00
-263.090,70
39.633,32

−−−−−−−−−−−−−−
-2.223.457,38

−−−−−−−−−−−−−−
0,00

−−−−−−−−−−−−−−
0,00

−−−−−−−−−−−−−−
601.981,32
847.074,95
−−−−−−−−−−−−−−
1.449.056,27

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

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
τους µε ασφαλιστικές συµβάσεις και ως εκ τούτου σε περίπτωση που κάποιες από αυτές δεν
ευδοκιµήσουν υπέρ της Εταιρείας, θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές Εταιρείες.
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2007. Η Εταιρεία εφαρµόζει τα
"The I.F.R.S. Stable Platform 2005", από την 01/01/2005.
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 45 και 47 άτοµα
κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα.
3. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους δια του
σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της εταιρείας.
4. Οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά την χρήση 2008 σε ενσώµατα πάγια ανήλθαν
συνολικά σε ~ 153.408,70.
5. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, από τη χρήση 2007 έως και σήµερα,
µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για το λόγο αυτό η εταιρεία την
31/12/2008 έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 60.000,00 ευρώ.
6. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστασεις της εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτικής Γυναικολογική &
Παιδιατρική Κλινική- ∆ιαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε."που έχει
έδρα την Αθήνα και κατέχει 99,96% (άµεσα και έµµεσα) των µετοχών της Εταιρείας
και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίησης.

Ìáñïýóé, 24 Mαρτίου 2009
Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ
ΟΜΙΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΜΠΙΚΟΣ
Á.Ä.Ô. ΑΒ 278863

1.069.969,56

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Å. ÁÍÁÓÔÁÓÁÊÇÓ
Á.Ä.Ô. ÁÁ 058349

Ο ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÏÕ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ΟΜΙΛΟΥ

ÓÔÕËÉÁÍÏÓ Ä. ÔÓÉÑÏÐÏÕËÏÓ
Á.Ä.Ô. Ô 123040 (ÁÑ.ÁÄ. Á ÔÁÎÇÓ 21907)

