ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ — ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 027121140000
Έδρα: 8ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 41500 ΛΑΡΙΣΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤ ΑΙ ΡΕ ΙΩΝ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΙΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία—Περιφέρεια:
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.iasothessalias.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σταματίου Ι. Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Καράγγελος Γ. Ιωάννης, Δ/νων Σύμβουλος: Ταλάρης Ε. Θεόδωρος,
Μέλη Δ.Σ.: Δουλγεράκης Φ. Εμμανουήλ, Γόμπου Γ. Αθηνά
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:
15 Μαΐου 2020
Νόμιμος Ελεγκτής:
Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921)
Ελεγκτική εταιρεία:
MPI Hellas S.A.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

51.023.919,76
5.500,00
34.432,11
638.171,63
1.031.866,25
1.300.256,90
--------------------------------------54.034.146,65

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

52.976.756,61
27.586,00
34.432,11
851.577,39
3.275.665,99
1.992.105,36
--------------------------------------59.158.123,46

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

31/12/2019

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (29.879.263 μτχ Χ 0,45 €)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2018

13.445.668,35

13.445.668,35
-20.815.541,07
---------------------------------------

639.200,61
520.108,44
2.833.000,00

858.828,30
415.681,54
7.500.000,00

-7.369.872,72
41.040.000,00

219.627,70

207.383,80

7.050.870,34
---------------------------------------

16.506.102,54
---------------------------------------

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

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

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

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

65.089.807,09
54.034.146,65

66.527.996,18
59.158.123,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Κύκλος εργασιών (μετά από Rebate & Claw Back)
Μικτά κέρδη/(ζημίες)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/ζημίες προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζημίες) από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας
Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας από αλλαγή
φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25%
Αναβαλλόμενος Φόρος
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή — Βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

1/1-31/12/2019

1/1-31/12/2018

15.046.478,45
-158.072,80

13.461.579,35
-899.519,86

-1.566.587,57
-3.656.613,03
-3.744.431,02

-1.664.555,17
-2.893.672,44
-2.778.891,20

-2.893.672,44

2.262.019,55
1.087.352,71
2.090.170,44

2.223.768,93
56.598,04
1.229.605,28

-144,98

-488,01

2.474.764,19
---------------------------------------

1.599.729,68
---------------------------------------

213.405,76
-1.178.008,85
0,00
2.808.219,93

243.956,50
-612.114,68
-22.044,40
-602.107,11

-1.485.022,57
---------------------------------------

-1.425.724,40
---------------------------------------

4.616.143,16

2.215.541,48

-202.492,61

-287.096,70

-415.637,68

144,98
---------------------------------------

488,01
---------------------------------------

43.790.000,00
-48.540.000,00
-207.383,79
-4.957.383,79

999.941,70
0,00
-195.822,44
804.119,26

-628.192,35
831.727,23
203.534,88

186.476,98
645.250,25
831.727,23

-286.951,72

-415.149,67

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
0,00
-29.174,69

1.536.226,00
-29.840,19

80.816,06
7.001,93
58.643,30
-3.685.787,72
-0,1253

261.815,21
-376.596,45
1.391.604,57
-1.387.286,63
-0,0930

695.431,98

559.213,76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2019

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα)
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9)
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση/(αύξηση) λοιπών λογαριασμών ενεργητικού
(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Eπενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμές δανείων
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2018

-3.656.613,02

4.257.548,89

31/12/2018

-24.501.328,79
---------------------------------------11.055.660,44
53.827.000,00

1/1-31/12/2019

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Λοιπές προσαρμογές

31/12/2018

-7.369.872,72

-5.834.266,66

0,00
---------------------------------------

-148.319,43
---------------------------------------

-7.369.872,72

-5.982.586,09

-3.685.787,72
---------------------------------------

-1.387.286,63
---------------------------------------

-11.055.660,44

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

-7.369.872,72

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

1. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση από 1/1/2019 εώς 31/12/2019 ανήλθαν σε € 287.096,70
(Xρήση 2018: € 415.637,68).
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2019 και την 31/12/2018, ανέρχεται σε 308 και 312
υπαλλήλους αντίστοιχα.
3. Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους δια του σταθμισμένου μέσου
όρου του αριθμού των μετοχών.
4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2018, με εξαίρεση τις
διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων.
5 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 20 των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
μέχρι την 31/12/2019 ποσού € 474.912,57 έναντι ποσού € 400.159,00 αντίστοιχα για τη χρήση 2018 (Σημείωση 14
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
7. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της εταιρείας για τη χρήση 1/131/12/2019 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, αφορούν: α) ποσά € -29.174,69 και € 7.001,93
αντίστοιχα, στην αναγνώριση του αναλογιστικού κέρδους/ζημίας από την μελέτη αποζημίωσης προσωπικού
(Σημείωση 14 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), β) ποσό ύψους € 80.816.06, που οφείλεται στην μεταβολή των
αποθεματικών εύλογης αξίας λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 25% σε 24% (Σημείωση 24 Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων).
8. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - Διαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό
Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει έμμεσα το 72,31% των μετοχών της Εταιρείας και εφαρμόζει την
ολική μέθοδο ενοποίησης.
9. Την 30/8/2019, η εταιρία προέβη στην αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της από την Τράπεζα
Πειραιώς μέσω έκδοσης Ομολογιακού Δανείου ύψους € 56,6 εκατ. το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την
μητρική εταιρεία. (Σημείωση 10 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
10. Οι προβλέψεις για τη χρήση 1/1-31/12/2019 για Rebate & Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των
υποβληθέντων λογαριασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 3,20 εκατ, έναντι € 2,11 εκατ. την
προηγούμενη χρήση. (Σημείωση 8 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
11. Την 4/7/2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της εταιρίας «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» προς τους μετόχους της μητρικής εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» για την
απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών τους.
12. Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31/12/2019, παρατίθενται στη Σημείωση
28 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
13. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας , στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτά μέρη, με διακριτή
παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:
(Σημείωση 26 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
α) Έσοδα
14.478,70 €
β) Έξοδα
614.418,90 €
γ) Απαιτήσεις
13.330,00 €
δ) Υποχρεώσεις
59.844.983,56 €
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
286.494,77 €
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
0,00 €
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
0,00 €

Λάρισα, 15 Μαΐου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 603601

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΤΑΛΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 901110

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΥΡΓΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 461406 (ΑΡ. ΑΔ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 8016)

