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      ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

" ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." 

 

Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  04/06/2008 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007. 

 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις της αναθεωρηµένης 4ης οδηγίας της Ε.Ε., επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση 

των οικονοµικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, είναι 

καταχωρηµένες στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού της εταιρείας και έχουν 

δηµοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 135 του ν. 2190/1920. 

 

Επισκόπηση 

Το 2007 ήταν µια χρονιά ανάπτυξης και περαιτέρω ισχυροποίησης για την εταιρεία 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. H εταιρεία κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά τόσο τον κύκλο 

εργασιών της όσο και τα αποτελέσµατά της. Η βελτίωση των αποτελεσµάτων είναι 

συνέπεια της ανόδου του αριθµού των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, του 

καλύτερου ελέγχου του κόστους και των δαπανών και της ταχείας ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της. Η εταιρία προχωρά σε οργανωτική και επιχειρησιακή αναβάθµιση 

ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να συγκρατεί τις αυξήσεις των εξόδων σε ικανοποιητικά 

επίπεδα µε αποτέλεσµα οι ζηµίες προ φόρων να περιορίζονται σηµαντικά και µε πολύ 

µεγαλύτερους ρυθµούς από αυτούς της αύξησης του κύκλου εργασιών. 
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Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών του ΙΑΣΩ General Α.Ε. για τη χρήση του 2007 ανήλθε σε €64,5 

εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 23,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περυσινή χρήση. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών κατά 23,5% και 29,8% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διαµορφώθηκαν σε €6,92  εκατ. και παρουσιάζονται αύξηση της τάξεως του 379,8%  σε 

σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Επισηµαίνουµε ότι το περιθώριο EBITDA 

ανήλθε σε 10,7% και παρουσιάζεται ενισχυµένο κατά 797 µονάδες βάσης σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε €0,11 

εκατ. έναντι ζηµιών €5,15 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Σε επίπεδο καθαρού 

αποτελέσµατος µετά από φόρους, η εικόνα είναι επίσης βελτιωµένη παρουσιάζοντας 

µείωση των ζηµιών κατά € 5,30, εµφανίζοντας ζηµία της τάξεως των €2,36 εκατ. 

(οφειλόµενη στην αναβαλλοµένη φορολογία και τις διαφορές του φορολογικού ελέγχου), 

έναντι επίσης ζηµίας €7,66 εκατ. κατά την χρήση του 2006. 

 

Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζεται σχηµατικά η εξέλιξη των ανωτέρω µεγεθών. 
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Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2008 η ΙΑΣΩ General Α.Ε, συνεχίζοντας την 

διαρκώς βελτιούµενη οικονοµική της πορεία, θα  παρουσιάσει   ικανοποιητική  

βελτίωση, των κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) καθώς επίσης και των Κερδών προ φόρων.   

 

Οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (Χρηµατοοικονοµικά έξοδα µείον 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 8,8% και ανήλθαν σε 

€2,8 εκατ. από €2,5 εκατ. ο 2006  (αντιπροσωπεύοντας το 4,30 % του κύκλου εργασιών 

το 2007, έναντι 4,9% του 2006). Ο συνολικός δανεισµός της εταιρείας στις 31/12/2007 

Γράφηµα 1: Εξέλιξη Ασθενών ΙΑΣΩ General 

ΑΕ 

 
 

 

 

Γράφηµα 3: Παρουσίαση Βασικών Μεγεθών  ΙΑΣΩ General ΑΕ 

(Ποσά σε εκατ. €) 
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ανήλθε σε €55,00 εκατ.  έναντι €56,35 εκατ. στις 31/12/2006 παρουσιάζοντας µείωση 

της τάξεως του 2,40%.  

 

Η θεαµατική βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας αποτυπώνεται και 

στην βελτίωση όλων των οικονοµικών δεικτών, τους κυριότερους των οποίων 

παραθέτουµε στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007 2006 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 0,73 0,48 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 0,015% - 

EBITDA ( επί του κύκλου εργασιών) 10,73% 2,8% 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων  

(επί του κύκλου εργασιών) 
0,18% - 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 7,0% 10,0% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 7,5% 11,1% 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 13,8% 17,6% 

*Σηµείωση: Οι εν λόγω δείκτες µπορούν να βελτιωθούν ακόµη περισσότερο εάν από τα 

συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα διαθέσιµα της εταιρείας. 

 

Το συνολικά απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας ανήρχετο στις 31/12/2007 σε … 

άτοµα έναντι 609 ατόµων στις 31/12/2007. 

 

Επενδύσεις 

Στη χρονιά που πέρασε συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της 

Εταιρείας, µε στόχο την ανάπτυξη αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της. Η εταιρία  πραγµατοποιήσε επενδύσεις σε κτίρια, µηχανήµατα 

και λοιπό εξοπλισµό συνολικού ύψους €2,76 εκατ.  µε σκοπό τον εµπλουτισµό των 

παρεχόµενων υπηρεσιών ταυτόχρονα µε την περαιτέρω αξιοποίηση των υπερσύγχρονων 

εγκαταστάσεων της. Ενδεικτικά  αναφέρουµε την αγορά, ενός αξονικού τοµογράφου 64 

τοµών του Οίκου TOSHIBA Ιαπωνίας, ενός ενδοσκοπικού υπέρηχου, µε σύστηµα 

ενδοσκοπικής κάψουλας ελέγχου της λειτουργίας του λεπτού εντέρου ENDOCAPSULE 

της εταιρείας OLYMPUS  και ενός ουρολογικού laser µε σύστηµα LASERSCOPE 

GreenLight HPS για επιλεκτική Φωτοεξάχνωση του Προστάτη, ενώ αναµένεται η 
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παραλαβή και ενός Ψηφιακού Μαστογράφου της εταιρείας LORAD SELENIA µε R2 

Image Checker D (MP400). 

 

Προοπτικές 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε το 2007 και οδήγησε στην εξαιρετική εξέλιξη των 

αποτελεσµάτων της εγκαινίασε µια νέα εποχή µε προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, 

επέκτασης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της  η οποία θα συνεχιστεί και το 2008 

µε την ίδια συνέπεια. Η διοίκηση και η διεύθυνση της εταιρείας βλέπουν το 2008 και τα 

επόµενα έτη µε ιδιαίτερη αισιοδοξία. Η προσήλωση στις αξίες µας, οι καλά εδραιωµένες 

δυνάµεις µας µε κυριότερες την εµπιστοσύνη των πελατών, την αφοσίωση των ιατρών 

και του προσωπικού, µας επιτρέπουν να πιστεύουµε στην επίτευξη των µακρόπνοων 

ποσοτικών και ποιοτικών µας στόχων.  

 

Σηµαντικά γεγονότα µετά την 31/12/2007 

 

1. Με την από 11/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ General ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" αποφασίστηκε α) η αύξηση του µετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρείας κατά €7.761.746,12, εν µέρει κατά ποσό €735.774,62 µε 

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. Η εν λόγω αύξηση δεν έχει 

ακόµα ολοκληρωθεί. 

2. Με την από 14/02/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ General ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
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θυγατρικής εταιρείας κατά €26.231.400 µε µετρητά, µε την έκδοση 7.670.000 

νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας €0,31 η κάθε µια και τιµή 

διάθεσης €3,42  από την οποία προέκυψε Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ 

το άρτιον ποσό €23.853.700. Η εν λόγω αύξηση δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. 

 

Σας εκθέσαµε την οικονοµική πορεία και το δυναµικό της εταιρείας στην χρήση του 

2007 συγκρινόµενη µε τα στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως 2006. Σας παραθέσαµε 

την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις 

ανώνυµες εταιρείες και εισηγούµαστε την έγκριση, των οικονοµικών καταστάσεων 

υποθέσεων και την απαλλαγή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του ελεγκτού 

από κάθε ευθύνη για την διαχείριση και τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της 

κρινόµενης χρήσεως. 

 

Μαρούσι, 14/03/2008 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

Ξ. Φαφούτης 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχειρίσεως του ∆.Σ., που αποτελείται από (6) έξι 

σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 

19/03/2008 

 

    Αθήνα,   19/03/2008 

                        

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

Κωνσταντίνος Π. Πετρόγιαννης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11991 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Προς τους Μετόχους της  " ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. " 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της " ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. ", που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 

31
ης

 ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη 

των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 

αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. 

Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 

πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 

περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 

βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και 

διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 

περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
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που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς 

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31
 

∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη 

χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, 

εφιστούµε την προσοχή σας: 

 

α)   Στη σηµείωση µε αριθµό 19 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των 

οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι, οι φορολογικές 

δηλώσεις για τις χρήσεις 2006 έως και σήµερα δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές 

αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ 

τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε 

το θέµα αυτό. 

          β)    Επίσης, όπως αναφέρεται  και στη σηµείωση Νο 15,που παρατίθεται στο 

προσάρτηµα επί των οικονοµικών καταστάσεων ,κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί 

αγωγές τρίτων συνολικού ποσού 3.665.000,00 Ευρώ περίπου, για τις οποίες ο Νοµικός 

Σύµβουλος της εταιρείας αδυνατεί στο παρόν στάδιο να εκφράσει γνώµη για την τελική 

έκβαση των αγωγών αυτών, δεδοµένου ότι η προκαταρκτική ακρόαση, είναι διαδικασία 

που βρίσκεται σε εξέλιξη και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

           

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται 

από το άρθρο 43
α
 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920 και το περιεχόµενο της  είναι 

συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.         

 

 

         Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

                 Α.Μ. ΣΟΕΛ 11991 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2007 
      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια 6 62.872.823,21 64.035.199,98

Επενδύσεις σε ακίνητα  0,00 0,00

Υπεραξία  0,00 0,00

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 516.801,12 648.277,86

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 82.000,00 82.000,00

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  0,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19 10.837.751,17 12.835.861,65

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0,00 0,00

Απαιτήσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  0,00 0,00

Παράγωγα  0,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25 48.716,59 48.069,88

   74.358.092,09 77.649.409,37

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέµατα             12 2.664.177,41 1.910.146,33

Πελάτες              11 26.418.662,04 16.044.733,92

Λοιπές απαιτήσεις             11 1.694.405,17 1.799.670,39

Απαιτήσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  0,00 0,00

Συµβάσεις κατασκευής έργων  0,00 0,00

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία             9 0,00 0,00

Παράγωγα  0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων  0,00 0,00

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

            

13 2.737.177,55 1.660.930,23

   33.514.422,17 21.415.480,87

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  107.872.514,26 99.064.890,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο            24 7.290.253,88 7.290.253,88

Αποθεµατικά Υπέρ το άρτιο            24 39.711.121,78 39.711.121,78

Αποθεµατικά εύλογης αξίας            29 3.246.828,26 3.246.828,26

Λοιπά αποθεµατικά            29 459.514,70 459.514,70

Αποθεµατικά µετατροπής Ισολογισµού  0,00 0,00

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  -43.140.144,47 -40.776.859,52

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής  7.567.574,15 9.930.859,10

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   7.567.574,15 9.930.859,10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

∆άνεια          14 52.900.000,00 43.000.000,00

Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  0,00 0,00

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από την 

υπηρεσία          16 1.518.801,13 1.514.068,82

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          26 9.279,00 9.000,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες Προβλέψεις  0,00 0,00

   54.428.080,13 44.523.068,82

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις          15  43.776.859,98 31.263.371,35

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια          14 2.100.000,00 13.347.590,97

Παράγωγα Χρηµατοτοοικονοµικά στοιχεία  0,00 0,00

Βραχυπρόθεµες Προβλέψεις  0,00 0,00

   45.876.859,98 44.610.962,32

Σύνολο Υποχρεώσεων  100.304.940,11 89.134.031,14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  107.872.514,26 99.064.890,24
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
  

1/10-
31/12/2007 1/1-31/12/2007

1/10-
31/12/2006 1/1-31/12/2006

  
Κύκλος εργασιών  5 18.041.847,35 64.454.112,20 14.018.148,81 52.173.059,77

Κόστος πωληθέντων 22 -15.638.814,29 -59.266.154,81 -13.420.507,00 -52.734.400,68

Μικτά κέρδη 2.403.033,06 5.187.957,39 597.641,81 -561.340,91

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 17 -23.204,99 154.323,17 46.146,46 196.381,21

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 22 -317.337,34 -1.077.204,24 -259.008,88 -1.075.505,08

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 22 -241.203,34 -932.777,58 -239.837,67 -879.314,50

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 28 -102.085,48 -447.699,94 -8.863,38 -283.636,85

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων 2.736.409,58 6.918.479,22 1.152.425,65 1.441.980,23

Αποσβέσεις 22 -1.017.207,67 -4.033.879,88 -1.016.347,31 -4.045.396,36

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων  1.719.201,91 2.884.599,34 136.078,34 -2.603.416,13

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 33.931,26 82.114,41 33.993,74 52.256,76

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -694.027,04 -2.853.813,23 -840.292,68 -2.600.509,80

Λοιπά χρηµατοιοκονοµικά 

αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/ζηµίες από συνδεµένες 

επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη προ φόρων 1.059.106,13 112.900,52 -670.220,60 -5.151.669,17

Φόρος Εισοδήµατος 19 -608.148,13 -2.476.185,47 -2.566.247,80 -2.508.472,70

Κέρδη µετά από φόρους 450.958,00 -2.363.284,95 -3.236.468,40 -7.660.141,87

Κατανέµονται σε:       

Μετόχους της µητρικής 450.985,00 -2.363.284,95 -3.236.468,40 -7.660.141,87

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (ζηµίες) 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  0,0656 -0,3436 -0,4706 -1,1138

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

    

   31/12/2007 31/12/2006

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΄Εναρξης    

χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006)  9.930.859,10 17.591.000,97

Μεταβολές χρήσεως)    

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας 

στην καθαρή θέση  0,00 0,00

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας  0,00 0,00

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως  -2.363.284,95 -7.660.141,87

Σύνολο Μεταβολών  -2.363.284,95 -7.660.141,87

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης     

χρήσεως (31/12/07 και 31/12/2006)   7.567.574,15 9.930.859,10
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

  1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη Χρήσεως 112.900,52 -5.151.669,17

Προσαρµογές στα κέρδη 7.139.344,12 8.384.261,52

  7.252.244,64 3.232.592,35

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

Αύξηση/(µείωση) αποθεµάτων -754.031,08 -83.930,46

Αύξηση/(µείωση) απαιτήσεων -10.373.928,12 -7.290.129,26

Αύξηση/(µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 108.569,68 -602.547,71

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων 12.282.878,21 8.516.527,54

Εκροή προβλέψεων 0,00 0,00

  1.263.488,69 539.920,11

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  8.515.733,33 3.772.512,46

    

Λειτουργικές  δραστηριότητες   

Καταβληθέντες τόκοι -3.097.726,07 -2.357.701,54

Καταβληθείς φόροι εισοδήµατος -230.877,76 -41.844,99

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) 5.187.129,47 1.372.965,93

    

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώµατων παγίων -2.765.239,03 -977.462,15

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -15.902,74 -21.010,11

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 19.715,00 3.900,00

Αγορές χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθεσίµων  προς πώληση 0,00 0,00

Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε   

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 0,00

∆ιακανονισµός παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0,00 0,00

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών   

στοιχείων διαθεσίµων  προς πώληση 0,00 2.000.000,00

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων   

σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 0,00

Τόκοι που εισπράχθηκαν -82.114,41 52.256,76

Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων µερών 0,00 0,00

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 80.250,00 0,00

Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Καθαρές ταµειακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) -2.763.291,18 1.057.684,50

     

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής 0,00 0,00

∆άνεια αναληφθέντα 12.000.000,00 435.000,00

Αποπληρωµή δανεισµού -13.347.590,97 -2.900.000,00

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00

Καθαρές ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) -1.347.590,97 -2.465.000,00

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

(Α+Β+Γ) 1.076.247,32 -34.349,57

    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 1.660.930,80 1.695.279,80

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 2.737.177,55 1.660.930,23
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2007 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

1. Η εταιρεία  “ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ” ( “η Εταιρεία”)  

δραστηριοποιείται στη παροχή υπηρεσιών υγείας 

Η Εταιρεία “ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ”,  έχει την µορφή της Ανωνύµου 

Εταιρείας. Έχει την έδρα της στον Χολαργό, Λ. Μεσογείων 264 και η διεύθυνσή της στο 

διαδίκτυο είναι www.iaso.gr 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την  14.03.2008. 

 

 

2.  Οι  σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού που εφαρµόστηκαν για τις περιοδικές  

οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 είναι οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν 

για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2006 (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) εκτός από τις λογιστικές αρχές 

που αναφέρονται παρακάτω. 

Το 2003 και 2004 το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε µια σειρά 

από νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεώρησε 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα µη 

αναθεωρηµένα πρότυπα που είχε εκδώσει η Επιτροπή διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASC – Πρόγονος του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB), αναφέρονται 

ως “ The IFRS Stable Platform 2005”. 

Η Εταιρεία εφαρµόζει τα « The IFRS Stable Platform 2005 » από την 01/01/2005. 

 

 

Υιοθέτηση του ∆ΛΠ Νο 1 (Αναθεωρηµένο 2003) 

Η εφαρµογή του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 2003) οδήγησε σε αναµόρφωση της 

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας 

παρουσιάζονται πλέον σε ξεχωριστή γραµµή µέσα στα στοιχεία της Καθαρής Θέσης. 

Κέρδη και ζηµίες που αναλογούν στους µετόχους της µειοψηφίας και αυτά που 
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αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας παρουσιάζονται πλέον σαν  κατανοµή 

του καθαρού αποτελέσµατος της χρήσεως. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών 

αρχών που ακολουθούνται. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός από τα οικόπεδα και τα κτίρια που έχουν αποτιµηθεί στην 

εύλογη αξία τους και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

2.2 Ενοποίηση  

 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις 

χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό 

την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες της. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και 

έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

 

2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Η 

Εταιρεία προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αποτελούνται από 

νοσοκοµειακές, διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες οι οποίες περικλείονται 

στο ταξινοµηµένο κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 851.1 (Νοσοκοµειακές δραστηριότητες). 

 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόµισµα).  
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2.5 Ενσώµατα πάγια 

 

Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιµώνται στο κόστος 

κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική 

αξία των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

Τα παραγωγικά ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται  

από ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις 

και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις 

ηµεροµηνίες κλεισίµατος του ισολογισµού. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 

κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) 

συγκεκριµένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση 

ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται 

στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής 

για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.  

Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης 

αξίας των ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που 

βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής 

κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέο. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 

αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το 

τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ακινήτων υπόκεινται σε επανεξέταση  

κατά την κρίση της ∆ιοίκησης, σε  εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 

τους, οι διαφορές (αποµείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα . 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 

   

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Κτίρια (Κεντρικό κτίριο Μαιευτηρίου) 40-50 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός 5-30 

Ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας 30 

Μηχανήµατα  υψηλής  τεχνολογίας 5 

Μηχανήµατα  µέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά Μηχανήµατα 20 

Αυτοκίνητα 5-7 

Επιβατικά αυτ/τα & µοτοσυκλέτα 5 

Φορτηγά 7 

Λοιπός Εξοπλισµός 3-20 

Έπιπλα 20 

Σκεύη 15 

Μηχανές γραφείων 10 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 5 

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 3 

 

 

 

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις 

τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος περιλαµβάνει επαγγελµατικές αµοιβές και κόστος 

δανεισµού. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για 

χρήση. 
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2.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Σήµατα και άδειες 

Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

των στοιχείων αυτών ως εξής: 

             

- Μελέτες κτιριακών  εγκαταστάσεων και ιατρικού εξοπλισµού                  12 έτη 

 

Λογισµικό – Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται ως εξής: 

     

      SAP R3  (το βασικό επιχειρησιακό λογισµικό)               10 έτη 

      LIS  (πρόγραµµα κεντρικών εργαστηρίων)                       5 έτη 

      RIS  (λογισµικό υποστήριξης ακτινολογικού)                  5 έτη 

      MUSE , QS  (καρδιολ. τµήµατος)                                     5 έτη 

      MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, MONEY        3 έτη 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού 

καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται.  

 

2.7 Κατασκευαστικές συµβάσεις 

 

Τα  κατασκευαστικά  έργα του οµίλου δηµοπρατούνται και στην συνέχεια µετά από 

διαπραγµατεύσεις επιλέγεται ο ανάδοχος και ακολουθεί υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. Οι συµβάσεις πριν την υπογραφή τους ελέγχονται από την Νοµική υπηρεσία, 

την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και την ∆ιεύθυνση Έργων, ακολούθως δε εγκρίνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπογράφονται από τα εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 

Η παρακολούθηση και  ο έλεγχος υλοποίησης των συµβάσεων γίνεται από την Οικονο-

µική ∆ιεύθυνση και την ∆ιεύθυνση Έργων. 
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2.8 Επενδύσεις 

 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Συγκεκριµένα αφορά χρεόγραφα REPOS της Εθνικής Τραπέζης. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 

διαπραγµατεύσιµες σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται στις τρέχουσες τιµές τους, κατά 

την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.  

 

2.9 Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο  

του µέσου σταθµικού κόστους.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των 

αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας  της Εταιρείας.  

 

2.10 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένες µε τις 

ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις).  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

2.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, και 

προθεσµιακές καταθέσεις χαµηλού κινδύνου. 

 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 

µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 

του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για 
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την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, µέχρις ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά, από πώληση ιδίων µετοχών, 

καθαρό, από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.13 ∆ανεισµός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 

κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  

Η εύλογη αξία του συστατικού µέρους, που αφορά υποχρέωση ενός µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου, προσδιορίζεται µε την χρήση του τρέχοντος επιτοκίου για 

ισοδύναµο µη µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο. Η υποχρέωση αυτή, µεταγενέστερα, 

αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος µέχρι την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής ή 

την λήξη. 

 

2.14 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της 

υποχρέωσης/απαίτησης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν  

κάθε φορά ,κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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2.15 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που 

προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής 

µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το 

επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 

περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 

χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν 

πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 

δεσµεύεται. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.  

 

2.16 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, 

ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
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2.17 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται  (τιµολογηµένα & µε πρόβλεψη) µε βάση 

τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της συγκεκριµένης χρήσεως . 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

2.18 Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

 

Εκµισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε 

βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Μισθωτής 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε 

βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
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2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις  για εκπαίδευση προσωπικού    αφού βεβαιωθούν και 

εκκαθαριστούν από τον αρµόδιο κρατικό φορέα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΟΑΕ∆) 

καταχωρούνται στα έσοδα  (πρόβλεψη) . 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα 

σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

  

3.1 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές 

αγορές (χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά 

την ηµεροµηνία του ετήσιου ισολογισµού ή του ισολογισµού της περιόδου. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζεται στο ιστορικό κόστος (αξία κτήσης)  κατά την ηµεροµηνία του 

ετήσιου ισολογισµού ή του ισολογισµού της περιόδου .  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες 

κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος 

και τις εκτιµήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές  

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των 

µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο 
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να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

 

Φόροι εισοδήµατος 

Η Εταιρεία υπόκειται στον εκάστοτε συντελεστή φόρου εισοδήµατος που ισχύει για τις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. 

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται  στο χώρο της Υγείας ως Γενική Κλινική καλύπτοντας όλα 

τα Παθολογικά και Χειρουργικά περιστατικά, εκτός των περιστατικών της µαιευτικής 

και γυναικολογίας. Επίσης διαθέτει πλήρη και οργανωµένα τµήµατα Εξωτερικών 

ιατρείων, ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων και Επειγόντων Περιστατικών. Από την φύση της  

η λειτουργία της µπορεί να διακριθεί σε περιστατικά εσωτερικών ασθενών (Παθολογικά, 

Χειρουργικά) τα οποία απαιτούν νοσηλεία ασθενών και σε περιστατικά εξωτερικών 

ασθενών (∆ιαγνωστικά τµήµατα, Εξωτερικά ιατρεία κλπ.) τα οποία δεν απαιτούν 

νοσηλεία των ασθενών.  

Οι πληροφορίες αναφορικά µε τους τοµείς δραστηριότητας και η συµφωνία µε τα 

Οικονοµικά  Στοιχεία της χρήσεως της Εταιρείας κατά την 31.12.2007 και την 

31.12.2006 αντίστοιχα, έχουν ως εξής:   

 

  01/01 - 31/12/2007 01/01 - 31/12/2006 

      

Έσοδα από εσωτερικούς  58.697.273,30 47.698.527,50 

Περιστατικά εσωτερικών 
ασθενών 15.805 12.813 

Έσοδα από εξωτερικούς 5.564.374,44 4.288.413,65 

Περιστατικά εξωτερικών 
ασθενών 48.594 37.428 

Λοιπά Έσοδα πελατών 997,42 9.418,35 

Σύνολο από πελάτες 64.262.645,16 51.996.359,50 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 191.467,04 176.700,27 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
Εκµετάλλευσης -293.376,23 -87.255,64 

Οργανικά Έξοδα -61.276.136,63 -54.689.220,26 

Χρηµατοοικονοµικό 
αποτέλεσµα -2.771.698,92 -2.548.253,04 

Φόροι εισοδήµατος -2.476.185,47 -2.508.472,70 

Κέρδη ζηµίες χρήσεως -2.363.284,95 -7.660.141,87 
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2006 

 

 
 

Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/γικός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια Σύνολο 

     

1/1/2006     
Κόστος ή εκτίµηση 44.841.518,10 24.118.203,86 13.093.677,58 82.053.399,54 
Σωρευµένες αποσβέσεις 3.079.544,54 7.579.798,20 4.457.710,74 15.117.053,48 

Αναπόσβεστη αξία  
41.761.973,56 16.538.405,66 8.635.966,84 66.936.346,06 

Κίνηση 01/01 – 31/12/2006 

    

Υπόλοιπο έναρξης 41.761.973,56 16.538.405,66 8.635.966,84 66.936.346,06 
Πλεόνασµα αναπροσαρµογής     
Προσθήκες 339.464,66 473.136,77 164.860,72 977.462,15 

Πωλήσεις  29.382,00  29.382,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 715.578,12 2.029.827,43 1.103.820,68 3.849.226,23 

Αναπόσβεστη αξία 
41.385.860,10 14.952.333,00 7.697.006,88 64.035.199,98 

31/12/2006 
    

Κόστος ή εκτίµηση 
45.180.982,76 24.561.958,63 13.258.538,30 83.001,479,69 

Σωρευµένες αποσβέσεις 3.795.122,66 9.609.625,63 5.561.531,42 18.966.279,71 

Αναπόσβεστη αξία 
41.385.860,10 14.952.333,00 7.697.006,88 64.035.199,98 

 

 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2007 

 
 

Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/γικός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια Σύνολο 

     

1/1/2007     

Κόστος ή εκτίµηση 45.180.982,76 24.561.958,63 13.258.538,30 83.001.479,69 

Σωρευµένες αποσβέσεις 3.795.122,66 9.609.625,63 5.561.531,42 18.966.279,71 

Αναπόσβεστη αξία  
41.385.860,10 14.952.333,00 7.697.006,88 64.035.199,98 

Κίνηση 01/01 – 31/12/2007 

    

Υπόλοιπο έναρξης 41.385.860,10 14.952.333,00 7.697.006,88 64.035.199,98 
Πλεόνασµα αναπροσαρµογής     

Προσθήκες 1.355.582,93 1.312.163,08 14.213,48 2.681.959,49 

Πωλήσεις     

Αποσβέσεις χρήσεως 722.603,25 2.051.694,32 1.070.038,69 3.844.336,26 

Αναπόσβεστη αξία 
42..018.839,78 14..212.801,76 6.641.181,67 62.872.823,21 

31/12/2007 
    

Κόστος ή εκτίµηση 
46.536.565,69 25.874.121,71 13.272.751,78 85.683.439,18 

Σωρευµένες αποσβέσεις 4.517.725,91 11.661.319,95 6.631.570,11 22.810.615,97 

Αναπόσβεστη αξία 
42.018.839,78 14.212.801,76 6.641.181,67 62.872.823,21 
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρείας αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 

31.12.2004 από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες 

αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρµογής πιστώθηκε στα αποθεµατικά των 

ιδίων κεφαλαίων. 

Επί των ακινήτων της εταιρείας που περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια, υφίστανται 

εµπράγµατα βάρη συνολικού ποσού 54.000.000 €, για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου 

υπέρ Εθνικής Τραπέζης. 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2006 

 
Σήµατα και 

άδειες Λοιπά Σύνολο 

1/1/2006    

Κόστος κτήσεως 580.850,92 1.471.495,73 2.052.346,65 
Σωρευµένες Αποσβέσεις και 
αποµείωση 139.157,27 1.106.891,00 1.246.048,27 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 441.693,65 364.604,73 806.298,38 

Κίνηση 01/01 – 31/12/2006    

Υπόλοιπο έναρξης 441.693,65 364.604,73 806.298,39 

Προσθήκες  21.010,11 21.010,11 

Αποσβέσεις χρήσεως 48.404,23 130.626,40 179.030,63 

Αναπόσβεστη αξία 393.289,42 254.988,44 648.277,86 

31/12/2006    

Κόστος  580.850,92 1.492.505,84 2.073.356,76 
Σωρευµένες Αποσβέσεις και 
αποµείωση 187.561,50 1.237.517,40 1.425.078,90 

Αναπόσβεστη αξία 393.289,42 254.988,44 648.277,86 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2007 

 
Σήµατα και 

άδειες Λοιπά Σύνολο 

1/1/2007    

Κόστος κτήσεως 580.850,92 1.492.505,84 2.073.356,76 
Σωρευµένες Αποσβέσεις και 
αποµείωση 187.561,50 1.237.517,40 1.425.078,90 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 393.289,42 254.988,44 648.277,86 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2007    

Υπόλοιπο έναρξης 393.289,42 254.988,44 648.277,86 

Προσθήκες 0,00 15.902,74 15.902,74 

Αποσβέσεις χρήσεως 48.404,23 98.975,25 147.379,48 

Αναπόσβεστη αξία 344.885,19 171.915,93 516.801,12 

31/12/2007    

Κόστος  580.850,92 1.508.408,58 2.089.259,50 
Σωρευµένες Αποσβέσεις και 
αποµείωση 235.965,73 1.336.492,65 1.572.458,38 

Αναπόσβεστη αξία 344.885,19 171.915,93 516.801,12 
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Τα λοιπά άυλα περιουσιακά αφορούν αποκλειστικά σε µηχανογραφικές εφαρµογές της 

εταιρείας όπως σύστηµα διαχείρησης λογιστικών δεδοµένων, λογισµικό διαχείρησης 

προσωπικού, εφαρµογής κοστολόγησης νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Ο εκτιµώµενος 

χρόνος ζωής αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων φαίνονται στο κεφάλαιο 2.6 και 

σε ετήσια βάση αποµειώνονται µε τις αποσβέσεις. Η διοίκηση προχωρά σε εύλογα 

χρονικά διαστήµατα σε επανεξέταση των αξιών αυτών και τυχόν µεταβολές θα αυξήσουν 

ή θα µειώσουν αντίστοιχα την παρούσα αξία τους.   

8. ∆ιεταιρικές συναλλαγές  

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες του Οµίλου, οι οποίες δεν είναι 

εισηγµένες στο ΧΑ, αποτιµήθηκαν στη αξία κτήσεώς τους, µέθοδος η οποία θα 

ακολουθείται παγίως από τις εταιρείες του Οµίλου. Η Εταιρεία, συµµετέχει µε ποσοστό 

1% στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών «MEDSTEM SERVICES – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ.», «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ.» και «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΑΕ.». 

9.∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

∆εν υπήρξαν πωλήσεις ή ζηµιές αποµείωσης για τα διαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω. 

 

 

 

10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 

  Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006 

Εισηγµένοι τίτλοι: ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν

ΜετοχέςΑνωνύµων εταιρειών   

Αµοιβαία κεφάλαια   

Μη εισηγµένοι τίτλοι: ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν

 

  Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ REPOS ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν



ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ  

Page 29 of 37 

 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

 

 Εταιρείας Εταιρείας 

 31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες  23.143.142,00 13.929.459,31

Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 4.572.978,63 3.621.436,69

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 760.961,77 4.151,97

Επιταγές εισπρακτέες 693.917,40 728.160,46

Επιταγές σε καθυστέρηση 131.721,11 147.721,11

Επισφαλείς πελάτες 102.583,75 94.925,95

Μείον:προβλέψεις  -2.986.642,62 -2.481.121,57

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 26.418.662,04 16.044.733,92

Χρεώστες διάφοροι 1.501.143,04 1.754.860,31

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 2.950,00 1.850,00

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 43.576,99 39.625,83

Λοιπά 146.735,14 3.334,25

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.694.405,17 1.799.670,39

 

12. Αποθέµατα 

 

 

Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006

Αναλώσιµα Υλικά 2.664.177,41 1.910.146,33

Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Υπόλοιπο 2.664.177,41 1.910.146,33

 

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος υπηρεσιών και 

κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε 30.415.848,96 €, στο κόστος διοίκησης σε 184.160,09 

€ και στο κόστος διάθεσης σε 147.447,21 €, για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007 

(Σηµείωση 22).   

 

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

 

Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006

∆ιαθέσιµα και τράπεζες 165.170,38 111.849,13

Βραχυπρόθεσµες τραπ. κατ/σεις 2.572.007,17 1549.081,10

Σύνολο 2.737.177,55 1.660.930,23
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  14. ∆άνεια 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 

κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. 

 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας  σε βραχυπρόθεσµη και  µακροπρόθεσµη λήξη  

κατά την 31/12/2007 έχει ως εξής: 

 

  Βραχυπρόθεσµα   Μακροπρόθεσµα      Σύνολο

GENERAL AE 2.100.000,00 52.900.000,00 55.000.000,00

Σύνολο 2.100.000,00 52.900.000,00 55.000.000,00

 

Τα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31/12/2006 είχαν ως εξής: 

 

  Βραχυπρόθεσµα  Μακροπρόθεσµα      Σύνολο

GENERAL AE 13.347.590,97 43.000.000,00 56.347.590,97

Σύνολο 13.347.590,97 43.000.000,00 56.347.590,97

 

Να σηµειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσµες δόσεις του Οµολογιακού δανείου της Εταιρείας, 

όπου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησής του εντός της επόµενης χρήσης, δεν 

συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αλλά 

µεταφέρονται στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 

χρήση. 

 

Το υπόλοιπο των Οµολογιακών ∆ανείων που έχει συνάψει η Εταιρεία κατά την 

διάρκεια των χρήσεων εξοφλούνται ως κάτωθι: 

 

  Η Εταιρεία  

31/12/2007 

Χρήση 2008 2.100.000

Χρήση 2009 2.500.000

Χρήση 2010 2.900.000

Χρήση 2011 3.500.000

Χρήση 2012 32.000.000

Σύνολα 43.000.000
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15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006

Προµηθευτές 29.999.423,50 20.537.340,49

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 866.710,92 757.542,72

Υποχρεώσεις µέσω factoring 0 0

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 635.686,26 349.212,21

Πιστωτές διάφοροι 2.958.701,42 679.065,62

Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 1.360.691,80 1.461.930,55

Λοιπές υποχρεώσεις 7.955.646,08 7.478.279,76

  43.776.859,98 31.263.371,35

 

Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας για αποζηµιώσεις συνολικού ποσού 

3.665.000 €, που εκκρεµοδικούν. Επειδή, η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, δεν έχει σχηµατισθεί οποιαδήποτε 

πρόβλεψη στις Οικονοµικές καταστάσεις (επιβάρυνση στα αποτελέσµατα και στα Ίδια 

κεφάλαια) σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

 

16. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για την αποζηµίωση του προσωπικού σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, έχει συνταχθεί 

αναλογιστική µελέτη, σύµφωνα µε την µέθοδο επιλογής της µελέτης, όπως αναφέρεται 

παραπάνω  στην & 2.15.   

Από την εν λόγω µελέτη προέκυψαν τα παρακάτω υπόλοιπα.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

  31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 1.167.147,46 1.514.068,82 1.518.801,13 

ΣΥΝΟΛΟ 1.167.147,46 1.514.068,82 1.518.801,13 

Το συνολικό ποσό της αναλογιστικής µελέτης, που αφορά τη χρήση 2007 για το 

προσωπικό, ανέρχεται σε  4.732,31 € και έχει επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσµατα. 

 

17. Άλλα έσοδα (κέρδη)   

 

       Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006

- Έσοδα από µισθώµατα 144.070,52 130.945,12

- Επιχορηγήσεις 0,00 0,00

- Παρεπόµενες υπηρεσίες 345,05 2.651,57

- Έκτακτα έσοδα 6.157,60 18.189,39

- Λοιπά  3.750,00 44.595,13

  154.323,17 196.381,21
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18. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 

 

  Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2007 31/12/2006

- Χρεωστικοί τόκοι 589.392,48 546.337,66

- Τόκοι  οµολογιακού δανείου  2.251.236,14 2.030.136,90

- Λοιπές Προµήθειες Τραπεζών 13.184,61 24.035,24

- Τόκοι factoring 0,00 0,00

  2.853.813,23 2.600.509,80

- Πιστωτικοί τόκοι -82.114,41 -46.866,82

- Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία  0,00 0,00

- Λοιπά  0,00 -5.389,94

 -82.114,41 -52.256,76

 

 

19. Φόρος εισοδήµατος 

 

 

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2006 µέχρι 

σήµερα, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση 

του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ 

τούτου, δεν έχει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το 

θέµα αυτό. 

 

 

  Εταιρείας Εταιρείας 

31/12/2007 31/12/2006 

Τρέχων φόρος 0,00 0,00 

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων στην χρήση συµψηφισµού -1.969.885,35 -3.754.545,00 

Λοιποί φόροι τέλη -41.844,99 -41,844,99 

Αναβαλλόµενος-φόρος  Υποχρέωση/Απαίτηση -28.225,13 1.287.917,29 

∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου -436.230,00 0,00 

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση -2.476.185,47 2.508.472,70 

Ποσοστιαία πραγµατική φορολογική 

επιβάρυνση  -48,69% 
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20. Κέρδη ανα µετοχή 

 

Βασικά – Εταιρείας 

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί 

στους µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών 

στην διάρκεια της χρήσεως.  

 

  31/12/2007 31/12/2006 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους (από τις 

συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις)  -2.363.284,95 -7.660.141,87

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (∆ΛΠ33) 6.877.598 6.877.598

Βασικά κέρδη κατά µετοχή -0,3436 -1,1138

 

 

21. Μερίσµατα ανά µετοχή 

∆εν υπάρχουν. 

22. Έξοδα κατ’ είδος 

  Εταιρείας 01/01/ - 

31/12/2007 

Εταιρείας 01/01/ -

31/12/2006

Αναλώσιµα υλικά 30.747.456,26 23.869.444,20

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 14.452.672,39 13.290.481,66
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 7.894.052,23 7.589.860,71

Παροχές τρίτων 1.882.915,75 2.069.760,83

∆ιάφορα τέλη 328.281,56 313.793,84

∆ιάφορα έξοδα 1.557.703,69 1.531.361,14

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.853.813,23 2.600.509,80

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 4.033.879,88 4.045.396,36

Προβλέψεις 379.174,77 1.979.121,52

Σύνολο 64.129.949,86 57.289.730,06

 

Η κατανοµή των εξόδων σε κόστος παροχής υπηρεσιών, σε διοικητικό κόστος, σε 

κόστος διάθεσης και σε χρηµατοοικονοµικό κόστος για την Εταιρεία για τις χρήσεις 

2007 και 2006, έχει ως εξής: 

Εταιρείας 01/01 - 31/12/2007 Παραγωγή ∆ιοίκηση ∆ιάθεση Χρηµ/κά Σύνολο 

Αναλώσιµα υλικά 30.415.848,96 184.160,09 147.447,21 30.747.426,26

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 13.330.691,82 596.920,39 525.060,18 14.452.672,39

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 7.753.035,81 87.910,63 53.105,89 7.894.052,33

Παροχές τρίτων 1.777.721,10 86.683,70 18.510,95 1.882.915,75

∆ιάφορα τέλη 249.330,62 3.336,44 75.614,50 328.281,56

∆ιάφορα έξοδα 1.440.577,91 43.548,96 73.576,82 1.557.703,69

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.853.813,23 2.853.813,23

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 3.944.478,96 63.828,05 25.572,87 4.033.879,88

Προβλέψεις 354.469,62 10.815,98 13.889,16 379.174,77

Σύνολο 59.266.154,81 1.077.204,24 932.777,58 2.853.813,23 64.129.949,86
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Εταιρείας 01/01 - 31/12/2006 Παραγωγή ∆ιοίκηση ∆ιάθεση Χρηµ/κά Σύνολο 

Αναλώσιµα υλικά 23.724.648,55 82.922,07 61.873,58 23.869.444,20

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 12.241.799,80 592.812,67 455.869,19 13.290.481,66

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 7.475.599,48 78.876,72 35.384,51 7.589.860,71

Παροχές τρίτων 1.956.171,46 91.338,64 22.250,73 2.069.760,83

∆ιάφορα τέλη 196.521,48 3.907,92 113.364,44 313.793,84

∆ιάφορα έξοδα 1.366.552,81 73.851,52 90.956,81 1.531.361,14

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.600.509,80 2.600.509,80

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 3.928.551,70 90.364,76 26.479,90 4.045.396,36

Προβλέψεις 1.844.555,39 61.430,79 73.135,34 1.979.121.52

Σύνολο 52.734.400,68 1.075.505,08 879.314,50 2.600.509,80 57.289.730,06

23.  Εγγυήσεις 

Ο Όµιλος έχει  υποχρεώσεις σε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 

ανακύπτουν  από τη δραστηριότητά του.  

Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες 44 εκ. € υπέρ της ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε. 

24. Μετοχικό Κεφάλαιο 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 6.877.598 7.290.253,88 39.711.121,78 47.001.375,66 

          

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

          

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 0 0,00 0,00 0,00 

          

31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 6.877.598 7.290.253,88 39.711.121,78 47.001.375,66 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 6.877.598 7.290.253,88 39.711.121,78 47.001.375,66 

          

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

          

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 0 0,00 0,00 0,00 

          

31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 6.877.598 7.290.253,88 39.711.121,78 47.001.375,66 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 6.877.598 7.290.253,88 39.711.121,78 47.001.375,66 

          

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

          

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 0 0,00 0,00 0,00 

          

31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 6.877.598 7.290.253,88 39.711.121,78 47.001.375,66 
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25. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εγγυήσεις  31/12/2007 31/12/2006

∆.Ε.Η. 32.700,00 32.700,00

ΕΥ∆ΑΠ 249,63 249,63

ΑΕΡΙΩΝ 26,41 26,41

ΚΤΙΡΙΩΝ 14.500,55 13.853,84

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.240,00 1.240,00

ΣΥΝΟΛΟ 48.716,59 48.069,88

 

Όλες οι ανωτέρω δοσµένες εγγυήσεις, είτε σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς 

αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας και επιστρέφονται µε την λήξη των συµβάσεων 

που τις καθορίζουν. 

  

26. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2007 31/12/2006 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 9.279,00 9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.279,00 9.000,00

 

 

27. Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 

  

∆εν υπάρχουν. 

 

28. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

  

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2007 31/12/2006 

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.715,18 8.015,29 

Έκτακτες Ζηµίες 23.195,85 8.342,50 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 422.788,37 267.279,06 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 447.699,40 283.636,85 
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29. Αποθεµατικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεµατικά 

 

 

 31/12/2007 31/12/2006 

Οικόπεδα 3.246.828,26 3.246.828,26 

Κτίρια 0,00 0,00 

Λοιπά 459.514,70 459.514,70 

Σύνολο 3.706.342,96 3.706.342,96 

 

Στα λοιπά αποθεµατικά, περιλαµβάνεται το τακτικό αποθεµατικό της Εταιρείας, το οποίο 

καταλογίζεται µε την έγκριση της διανοµής των κερδών από τις Τακτικές Γενικές 

Συνελεύσεις. 

 

30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

Με την από 14/02/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" 

αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά 

26.231.400 € µε µετρητά, µε την έκδοση 7.670.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 

ονοµαστικής αξίας  

0,31 €  η κάθε µια και τιµή διάθεσης 3,42 € από την οποία προέκυψε Αποθεµατικό από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον ποσό 23.853.700 €. Η εν λόγω αύξηση δεν έχει ακόµα 

ολοκληρωθεί. 

Με την από 11/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" 

αποφασίστηκε α) η αύξηση του µετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.761.746,12 €, 

εν µέρει κατά ποσό 735.774,62 € µε 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 Ευρώ, β)  την 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 ονοµαστοκής αξίας 0,31 € / ανά µετοχή (split 1/3,5). Η 
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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, 14 Mαρτίου 2008 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΦΑΦΟΥΤΗΣ Ν.ΞΕΝΟΦΩΝ  ∆ΕΥΤΕΡΕΒΟΣ Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

   

   

Α.∆.Τ.   Σ 016898  Α.∆.Τ.  Χ 171895 

   

   

   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΑΚΗΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

   

A.∆.T. : Σ.582609  Α.∆.Τ.  ΑΑ 058349 Α.∆.Τ. Ξ 357081  (ΑΡ.Α∆. Α ΤΑΞΗΣ 49181) 

 

 

 

 

 


