
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ — Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 027121140000 (Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 53400/31/Β/02/44)

Έδρα: ΛΑΡΙΣΑ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018
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 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 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 ∆ιεθνή 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, ∆/νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.iasothessalias.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος ∆.Σ.: Σταµατίου Ι. Γεώργιος, Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος: Καργιώτης Β. Αθανάσιος,

Αντιπρόεδρος: Καράγγελος Γ. Ιωάννης, ∆/νων Σύµβουλος: Γόµπου Γ. Αθηνά, Μέλη ∆.Σ.: Βλαχούσης Π. Αντώνιος,

∆ουλγεράκης Φ. Εµµανουήλ, Πετρόπουλος Π. Παρασκευάς, Σταµατίου Θ. Γεωργία, Μακρίδης Γ. Κωνσταντίνος

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των Eτήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 13 Απριλίου 2019

Νόµιµος Ελεγκτής: Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921)

Ελεγκτική εταιρεία: MPI Hellas S.A.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµίες) πρό φόρων -2.893.672,44 -3.170.726,11

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 2.223.768,93 2.215.353,57

Προβλέψεις 56.598,04 270.339,99

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.229.605,28 1.267.002,14

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)

επενδυτικής δραστηριότητας -488,01 -269,09

Λοιπές προσαρµογές 1.599.729,68 3.108.113,13--------------------------------------- ---------------------------------------
2.215.541,48 3.689.813,63

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 243.956,50 -292.743,32

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -612.114,68 -2.593.484,73

Μείωση/(αύξηση) λοιπών λογαριασµών ενεργητικού -22.044,40 -8.500,00

(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -602.107,11 -918.158,67

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.425.724,40 -1.330.127,14--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -202.492,61 -1.453.200,23

Eπενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -415.637,68 -223.747,57

Τόκοι εισπραχθέντες 488,01 269,09--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -415.149,67 -223.478,48

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από δάνεια συνδεδεµένων µερών 999.941,70 1.298.442,44

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -195.822,44 -184.905,63

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 804.119,26 1.113.536,81

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 186.476,98 -563.141,90

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 645.250,25 1.208.392,15

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 831.727,23 645.250,25

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση από 1/1/2018 εώς 31/12/2018 ανήλθαν σε € 415.637,68
(Xρήση 2017: € 223.747,57).

2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017, ανέρχεται σε 312 και 278
υπαλλήλους αντίστοιχα.  

3. Τα κέρδη 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 31/12/2017, µε εξαίρεση τις
διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρµογή των νέων προτύπων.

5 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµείωση 19 των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων.

6. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
µέχρι την 31/12/2018 ποσού € 400.159,00 έναντι ποσού € 327.354,03  αντίστοιχα για τη χρήση 2017  (Σηµείωση 15
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

7. Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων της εταιρείας για τη χρήση
1/1-31/12/2018 και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, αφορούν: α) ποσά € -29.840,19 και € 13.227,29
αντίστοιχα, στην αναγνώριση του αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας από την µελέτη αποζηµίωσης προσωπικού
(Σηµείωση 15 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων), β) ποσό ύψους € 1.536.226 ,00 σε κέρδος που προέκυψε από
εκτίµηση (αναπροσαρµογή) της αξίας των ακινήτων τους (Σηµειώσεις 5 & 23 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων)
και γ) ποσά ύψους € 1.152.169,50 και € 261.815,21 αντίστοιχα, που οφείλονται κυρίως στην µεταβολή των
αποθεµατικών εύλογης αξίας λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25% (Σηµείωση 23 Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων).

8. Από τις πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρείας, µε τις συνδεδεµένες προς αυτή εταιρείες για τη χρήση 1/1/2018
έως 31/12/2018 προέκυψαν τα εξής ποσά:

ΙΑΣΩ Α.Ε. *ΙΑΣΩ GENERAL A.E. MEDSTEM SERVICES A.E. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Έσοδα                          631,65 €                             0,00 €                         13.250,00 €                              0,00 €
Έξοδα                      15.065,56 €                       4.049,50 €                                 0,00 €                    802.774,73 €
Απαιτήσεις                        0,00 €                             0,00 €                         13.268,00 €                              0,00 €
Υποχρεώσεις        9.174.697,06 €                             0,00 €                                 0,00 €                 2.495.806,12 €
∆εν υφίστανται αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(*Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του ανωτέρω πίνακα σχετικές µε την εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., αφορούν το
διάστηµα 1/1-5/4/2018, καθώς την ηµέρα εκείνη ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας και έπαψε
να αποτελεί θυγατρική του οµίλου ΙΑΣΩ.)

9. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - ∆ιαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό
Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και  κατέχει  έµµεσα το 70,19% των µετοχών της Εταιρείας και εφαρµόζει
την ολική µέθοδο ενοποίησης.

10. Οι προβλέψεις για τη χρήση 1/1-31/12/2018 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 € 2,11 εκατ.(Σηµείωση 9 Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων).

11. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσηµείωση υποθήκης ποσού € 58.512.000 υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε..

12. Την 11/4/2019, η εταιρεία µε την επωνυµία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» κατέθεσε προς τους
µετόχους της µητρικής εταιρείας προαιρετική δηµόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του νόµου 3461/2006 µε
αντικείµενο την απόκτηση του συνόλου των µετοχών τους και µε τιµή € 1,50 ανά µετοχή.

13. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα της 31/12/2018, παρατίθενται στη Σηµείωση
25 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2018 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 52.976.756,61 53.226.575,86

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 27.586,00 49.672,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 34.432,11 12.387,71

Αποθέµατα 851.577,39 1.095.533,89

Απαιτήσεις από Πελάτες 3.275.665,99 4.607.336,30

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.992.105,36 1.644.097,62--------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59.158.123,46 60.635.603,38

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

31/12/2018 31/12/2017

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο (29.879.263 µτχ Χ 0,45 €) 13.445.668,35 13.445.668,35

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -20.815.541,07 -19.279.935,01--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -7.369.872,72 -5.834.266,66

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 41.040.000,00 46.540.000,00

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από συµβάσεις

χρηµατοδοτικής µίσθωσης 858.828,30 1.066.212,08

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 415.681,54 363.448,43

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.500.000,00 2.000.000,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από συµβάσεις

χρηµατοδοτικής µίσθωσης 207.383,80 195.822,46

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.506.102,54 16.304.387,07--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων 66.527.996,18 66.469.870,04

============= =============
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 59.158.123,46 60.635.603,38

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Κύκλος εργασιών (µετά από Rebate & Claw Back) 13.461.579,35 11.977.942,54

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) -899.519,86 -906.555,01

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.664.555,17 -1.903.993,06

Κέρδη/ζηµίες προ φόρων -2.893.672,44 -3.170.726,11

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -2.778.891,20 -3.166.890,20

Λοιπά συνολικά έσοδα

Κέρδη/(ζηµίες) από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας

Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 1.536.226,00 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών -29.840,19 13.227,29

Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας από αλλαγή

φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25% 261.815,21 -3.835,91

Αναβαλλόµενος Φόρος -376.596,45 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 1.391.604,57 9.391,38

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -1.387.286,63 -3.157.498,82

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή — Βασικά (σε Ευρώ) -0,0930 -0,1060

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 559.213,76 311.360,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2018 31/12/2017

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης

(1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα) -5.834.266,66 -2.676.767,84

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) -148.319,43 0,00--------------------------------------- ---------------------------------------
Προσαρµοσµένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης

(1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα) -5.982.586,09 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -1.387.286,63 -3.157.498,82--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης

(31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα) -7.369.872,72 -5.834.266,66
============= =============

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΝ 603601

Ο ΑΝΤ/∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΜ 366408

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΥΡΓΙ∆ΗΣ

Α.∆.Τ. Σ 461406 (ΑΡ. Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 8016)

Λάρισα, 13 Απριλίου 2019

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΙ 619215


