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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2008 

 

 

Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της MEDSTEM SERVICES ΑΕ την 14/03/2008 και έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.iaso.gr  

Έδρα Εταιρίας : Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα 

ΑΡΜΑΕ 53442/01ΑΤ/Β/02/460 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

" MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E." 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1/1/ - 31/12/2007 

 

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 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), είναι καταχωρηµένες 

στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού της εταιρείας και έχουν δηµοσιευθεί όπως 

ορίζει το άρθρο 135 του ν. 2190/1920. 

Επισκόπηση 

Η εταιρεία µας κατάφερε να είναι επιστηµονικά και τεχνολογικά η αρτιότερα 

εξοπλισµένη τράπεζα επεξεργασίας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος στην Ελλάδα, που 

φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα βλαστοκυττάρων στα εργαστήρια της. Επιπροσθέτως, 

από το Σεπτέµβριο του 2007 το εργαστήριο CryoBanks της εταιρίας  µας κατέχει 

τη µοναδική στην Ελλάδα διεθνή διαπίστευση από τον οργανισµό AABB 

(American Association of Blood Banks).  

 

Το 2007 ήταν µια σηµαντική χρονιά για την εταιρία, διότι συνέχισε µε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικούς ρυθµούς την αύξηση των δειγµάτων βλαστοκυττάρων που 

φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της, αλλά ταυτόχρονα άρχισε να αναδεικνύεται ως η 

ηγέτιδα εταιρία στην εγχώρια αγορά της συλλογής, επεξεργασίας και φύλαξης 

βλαστοκυττάρων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την θεαµατική αύξηση των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων για την χρήση του 2007, επιτρέποντας στην εταιρία να  

συνεχίζει την  οργανωτική της δοµή και την   αναβάθµιση των προσφεροµένων 

υπηρεσιών.  
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Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της MedStem για τη χρήση του 2007 κατέγραψε αύξηση της 

τάξεως του 43,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση και ανήλθε σε €4,6 

εκατ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

αποθηκευµένων δειγµάτων βλαστοκυττάρων κατά 44,3% γεγονός που οφείλεται στην 

ολοένα και µεγαλύτερη αναγνώριση της αναγκαιότητας αποθήκευσης βλαστοκυττάρων 

και αποδοχής της µεθόδου από τους νέους γονείς. Κατά την χρήση του 2007 η εταιρία 

πέτυχε  οι αποθηκεύσεις δειγµάτων βλαστοκυττάρων να ανέλθουν σε 4.512. Τα κέρδη 

προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  

(EBITDA) ανήλθαν σε €1,37 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 29,6% σε 

σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,31 

εκατ. έναντι  €0,99 εκατ. το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 32,3%. 

Τέλος, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε €0,98 εκατ. ενισχυµένα κατά 

47,1%. 

 

Η θεαµατική βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας κατά την χρήση του 

2007 αποτυπώνεται και στους δείκτες που παραθέτουµε στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007 2006 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,95 1,94 

EBITDA ( επί του κύκλου εργασιών) 29,7% 32,9% 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων  

(επί του κύκλου εργασιών) 
28,5% 30,9% 

 

Το συνολικά απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας στις 31/12/2007 ανέρχονταν σε 

47 άτοµα έναντι 33 ατόµων στις 31/12/2006. 

Επενδύσεις 

Παρά το γεγονός ότι η εταιρία διένυσε µόλις το 2
ο
 έτος λειτουργίας της και ως εκ 

τούτου όλος ο εξοπλισµός της είναι σύγχρονος και µικρής ηλικίας, στη χρονιά που 

πέρασε  η εταιρία  , µε στόχο την ανάπτυξη την περαιτέρω ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας  της και την βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών της 

προέβηκε  σε νέες επενδύσεις  €263,0 χιλ.  
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Προοπτικές 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε το 2007 επιβεβαίωσε την αποτελεσµατικότητα της και 

ως εκ τούτου ενίσχυσε την πεποίθηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συνέχιση 

της και στα επόµενα έτη 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 συνεργατών ιατρών και του προσωπικού, µας επιτρέπουν 

να πιστεύουµε στην επίτευξη των µακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών µας στόχων. 

Το περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη  απεικονίζεται και στο γεγονός ότι κατά την 

χρήση του 2007 οι αποθηκεύσεις δειγµάτων βλαστοκυττάρων, που προέρχονταν από 

τις γεννήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο ΙΑΣΩ, αντιστοιχούσαν στο 26,6% των 

αντίστοιχων γεννήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο ΙΑΣΩ ΑΕ, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό κατά την χρήση του 2006 ανέρχονταν σε 18,9%. 

Σηµαντικά γεγονότα µετά την 31/12/2007 

 

Εντός του 2007, προωθείται µε εντατικούς ρυθµούς η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων 

της εταιρείας πανελλαδικά. Τα µέχρι τώρα πολύ θετικά αποτελέσµατα κάνουν την 

διοίκηση να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την εξέλιξη των εσόδων και της κερδοφορίας 

της εταιρείας. 

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. 

Α.Βλαχούσης 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
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Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχειρίσεως του ∆.Σ., που αποτελείται από (4) 

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

ηµεροµηνία 19/03/2008. 

 

Αθήνα   19/03/2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Μάρκος Γρ. Φρατζέσκος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15101 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της  " MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε." 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της " MEDSTEM SERVICES 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 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 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. 
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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 17 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών 

καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι, οι φορολογικές δηλώσεις από τη 

σύσταση της 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 13,που παρατίθεται στο προσάρτηµα επί 

των οικονοµικών καταστάσεων ,κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων συνολικού 

ποσού 240.000,00 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 43α 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  

 

 

          ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓ.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ  

                 Α.Μ. ΣΟΕΛ 15101 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01 – 31/12/2007 

 
   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2007  31/12/2006 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώµατα πάγια 6 638.576,31  460.247,78 
Επενδύσεις σε ακίνητα  0,00  0,00 
Υπεραξία  0,00  0,00 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 20.029,90  28.155,63 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8.1 2.000.000,00  0,00 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  0,00  0,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις           

      17 31.887,89  32.914,01 
∆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 23 441.653,93  183.032,56 

   3.132.148,03  704.349,98 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 10 351.347,07  269.160,21 
Πελάτες  9 586.469,51  726.606,70 
Λοιπές απαιτήσεις 9 207.447,09  162.757,38 
Απαιτήσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  0,00  0,00 
Συµβάσεις κατασκευής έργων  0,00  0,00 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  0,00  0,00 
Παράγωγα  0,00  0,00 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  0,00  0,00 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1.449.056,27  847.074,95 
   2.594.319,94  2.005.599,24 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.726.467,97  2.709.949,22 

       

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  31/12/2007  31/12/2006 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 22 102.000,00  102.000,00 
Αποθεµατικά Υπέρ το άρτιο 22 378.000,00  378.000,00 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  0,00  0,00 
Λοιπά αποθεµατικά  8.942,24  0,00 
Αποθεµατικά µετατροπής Ισολογισµού  0,00  0,00 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  1.153.943,94  178.844,77 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής  1.642.886,18  658.844,77 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας                             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.642.886,18  658.844,77 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
∆άνεια  0,00  0,00 
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 εξόδου από την υπηρεσία 14 15.745,35  15.694,81 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 24 2.920.599,55  1.220.217,05 
Λοιπές µακροπρόθεσµες Προβλέψεις  0,00  0,00 

   2.936.344,90  1.235.911,86 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 820.249,21  713.673,40 
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  0,00  0,00 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 17 326.987,68  101.519,19 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  0,00  0,00 
Παράγωγα Χρηµατοτοοικονοµικά στοιχεία  0,00  0,00 
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις  0,00  0,00 

   1.147.236,89  815.192,59 

Σύνολο Υποχρεώσεων  4.083.581,79  2.051.104,45 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  5.726.467,97  2.709.949,22 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01 – 31/12/07 

 

    
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   
1/10-

31/12/2007 
 1/1-

31/12/2007  
1/10-

31/12/2006 
 1/1-

31/12/2006 

Κύκλος εργασιών  5 1.206.608,98  4.606.306,27  1.024.206,80  3.205.470,22 

Κόστος πωληθέντων 20 978.965,54  2.569.169,05  623.866,72  1.626.057,81 

Μικτά κέρδη  227.643,44  2.037.137,22  400.340,08  1.579.412,41 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 15 714,60  30.415,42  101,01  33.585,48 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 20 -101.176,08  -189.970,87  -5.391,92  -48.212,78 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 20 -9.913,09  -594.114,03  -149.237,30  -549.507,78 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 25 -920,43  -8.850,57  -63,04  -1.588,89 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτ/των και αποσβέσεων  148.326,92  1.367.505,07  244.430,92  1.055.015,40 

Αποσβέσεις 20 -31.978,48  -92.887,90  1.317,91  -41.326,96 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων   116.348,44  1.274.617,17  245.748,83  1.013.688,44 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 16 9.999,64  39.633,32  3.897,79  6.528,04 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 16 -683,79  -2.195,28  -1.764,89  -29.620,48 

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  125.664,29  1.312.055,21  247.881,73  990.596,00 

Φόρος Εισοδήµατος 17 -31.416,07  -328.013,80  -71.885,70  -321.607,54 

Κέρδη µετά από φόρους  94.248,22  984.041,41  175.996,03  668.988,46 

Κατανέµονται σε:           

Μετόχους της µητρικής  94.248,22  984.041,41  175.996,03   668.988,46 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (ζηµίες)  0,00  0,00  0,00  0,00  

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  9,2400  96,4746  17,2545  65,5871  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 
  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη χρήσεως 1.312.055,21 990.596,00 
Προσαρµογές στα κέρδη 71.775,70 1.068.275,07 

  1.383.830,91 2.058.871,07 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
Αύξηση/(µείωση) αποθεµάτων -82.186,86 18.800,99 
Αύξηση/(µείωση) απαιτήσεων 140.137,19 -634.307,40 
Αύξηση/(µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού -319.586,38 0,00 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων 1.871.640,18 529.542,86 
Εκροή προβλέψεων 0,00 0,00 

  1.610.004,13 -85.963,55 

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  

2.993.835,04 1.972.907,52 

     
Λειτουργικές  δραστηριότητες 

   

Καταβληθέντες τόκοι -2.195,28 -29.620,48 

Καταβληθείς φόροι εισοδήµατος -166.201,06 0,00 

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες 
(Α) 

2.825.438,70 1.943.287,04 

     
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώµατων παγίων -263.020,20 -454.507,40 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -70,50 -33.018,48 
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 0,00 0,00 
Αγορές χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών    
στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 0,00 
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε    
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

-2.000.000,00 0,00 
∆ιακανονισµός παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

0,00 0,00 
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών    
στοιχείων διαθεσίµων  προς πώληση 0,00 0,00 
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων    
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 0,00 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 39.633,32 6.528,04 
Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων µερών 0,00 0,00 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

` -2.223.457,38 -480.997,84 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

   

Πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 

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

∆άνεια αναληφθέντα 0,00 0,00 

Αποπληρωµή δανεισµού 0,00 -850.000,00 

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 
Καθαρές ταµιακές ροές από Χρηµατοδοτικές  
δραστηριότητες (Γ) 

0,00 -850.000,00 
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα (Α+Β+Γ) 

601.981,32 612.289,20 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 

847.074,95 234.785,75 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 

1.449.056,27 847.074,95 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2007 31/12/2006 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΄Εναρξης    

χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006) 658.844,77 -10.143,69 

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 984.041,41 668.988,46 

Σύνολο Μεταβολών 984.041,41 668.988,46 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης     

χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006) 1.642.886,18 658.844,77 

 

 

Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 31/12/2007 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία  "MEDSTEM SERVICES ΑΕ" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ δραστηριοποιείται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας.  

Η εταιρεία "MEDSTEM SERVICES ΑΕ" ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας. Έχει την έδρα της στο Μαρούσι , Λ. 

Κηφισίας 37-39 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.iaso.gr 

Οι οριστικές 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 οριστικές 

οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη 

των ελεγµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2006 και 31 ∆εκεµβρίου 2005 (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 
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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 

αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας παρουσιάζονται πλέον σαν  

κατανοµή του καθαρού αποτελέσµατος της περιόδου. 

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 µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία (οι 

Θυγατρικές της) την 31/12/2007. 

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. 

 

 



                                                                                                                                                                                                MEDSTEM  SERVICES AE 

Page 15 of 33 

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 MEDSTEM SERVICES ΑΕ  εξειδικεύεται στην παροχή υποστηρικτικών 

ιατρικών υπηρεσιών υγείας . 

 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, αποτιµώνται µε 

χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία 

λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα  όλων των εταιρειών του 

Οµίλου. 

 

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 στον όµιλο 

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) 
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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.  

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: 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

ΚΤΙΡΙΑ  (κεντρικό κτίριο  Μαιευτηρίου) 40-50 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5-30 

Ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας 30 

Μηχανήµατα  υψηλής  τεχνολογίας 5 

Μηχανήµατα  µέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά µηχανήµατα 20 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 5-7 

επιβατικά αυτ/τα & µοτοσικλέτα 5 

φορτηγά 7 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 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 όπως και των υπολοίπων του Οµίλου 

αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για χρήση. 

 

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  

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.  
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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 ανατίθενται στον µειοδότη 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 

Οικονοµική διεύθυνση και την ∆ιεύθυνση έργων. 

 

2.8 Επενδύσεις 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

 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  των εταιρειών του Οµίλου. 

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 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, και 

προθεσµιακές καταθέσεις χαµηλού κινδύνου. 

2.12 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  
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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 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. 

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 
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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. Ο Όµιλος 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 ο όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, 

ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

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. Τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 

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 περιόδου . 

Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισµένη. 

Έσοδα από τόκους 

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

πραγµατικού επιτοκίου. 
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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. 

 

2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

2.20 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. 
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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  

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των 

µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο 

να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

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

Φόροι εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε ενιαίο  συντελεστή φόρου εισοδήµατος  µε δεδοµένο ότι όλες οι 

εταιρείες του οµίλου δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. 

 

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 

Κατά την 31.12.2007 η Εταιρεία προσέφερε υπηρεσίες ως εξής: 

 
Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Υπηρεσίες 

κοµµωτηρίου 

337.202,32 291.379,17 

Υπηρεσίες κυλικείου 513.514,45 335.238,10 

Λοιπές υπηρεσίες 92.502,00 64.670,00 

Υπηρεσίες υγείας 

(βλαστοκύτταρα) 

3.663.087,50 2.514.182,95 

ΣΥΝΟΛΟ 4.606.306,27 3.205.470,22 
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01/01 – 31/12/07 MEDSTEM SERVICES AE 

 

Έσοδα από εσωτερικούς 0 

Περιστατικά εσωτερικών ασθενών 0 

Έσοδα από εξωτερικούς 3.663.087,50 

Περιστατικά εξωτερικών ασθενών 4.440 

Λοιπά Έσοδα πελατών 0 

Λοιπές προσφ.Υπηρεσίες 925.836,77 

Σύνολο από πελάτες 4.588.924,27 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 17.382,00 

Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης 21.564,85 

Οργανικά Έξοδα -3.353.253,95 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα -37.438,04 

Φόροι εισοδήµατος -328.013,80 

Καθαρά κέρδη / ζηµίες χρήσης 984.041,41 

 

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2007 

 

 Λοιπά ενσώµατα πάγια Σύνολο 

1/1/2007   

Κόστος ή εκτίµηση 517.561,53 517.561,53

Σωρευµένες αποσβέσεις 57.313,75 57.313,75

Αναπόσβεστη αξία 460.247,78 460.247,78

Κίνηση 01/01 - 31/12/2007   

Υπόλοιπο έναρξης 460.247,78 460.247,78

Πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής 0,00 0,00

Προσθήκες 263.020,20 263.020,20

Πωλήσεις 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 84.691,67 84.691,67

Αναπόσβεστη αξία 638.576,31 638.576,31

31/12/2007   

Κόστος ή εκτίµηση 780.581,73 780.581,73

Σωρευµένες αποσβέσεις 142.005,42 142.005,42

Αναπόσβεστη αξία 638.576,31 638.576,31
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Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2006 

 Λοιπά ενσώµατα πάγια Σύνολο 

1/1/2006   

Κόστος ή εκτίµηση 63.054,13 63.054,13

Σωρευµένες αποσβέσεις 22.023,58 22.023,58

Αναπόσβεστη αξία 41.030,55 41.030,55

Κίνηση 01/01 - 31/12/2006   

Υπόλοιπο έναρξης 41.030,55 41.030,55

Πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής 0,00 0,00

Προσθήκες 454.507,40 454.507,40

Πωλήσεις 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 35.290,17 35.290,17

Αναπόσβεστη αξία 460.247,78 460.247,78

31/12/2006   

Κόστος ή εκτίµηση 517.561,53 517.561,53

Σωρευµένες αποσβέσεις 57.313,75 57.313,75

Αναπόσβεστη αξία 460.247,78 460.247,78

 

 

 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2007 

 

  

Σήµατα και 

άδειες –Λοιπά 

δικαιώµατα Λοιπά Σύνολο 

1/1/2007     

Κόστος κτήσεως 173,21 35.918,48 36.091,69

Σωρευµένες Αποσβέσεις και 

αποµείωση 173,19 7.762,87 7.936,06

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 0,02 28.155,61 28.155,63

Κίνηση 01/01 - 31/12/2007     

Υπόλοιπο έναρξης 0,02 28.155,61 28.155,63

Προσθήκες 0,00 70,50 70,50

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 8.196,23 8.196,23

Αναπόσβεστη αξία 0,02 20.029,88 20.029,88

31/12/2007     

Κόστος  173,21 35.988,98 36.162,19

Σωρευµένες Αποσβέσεις και 

αποµείωση 173,19 15.959,10 16.132,29

Αναπόσβεστη αξία 0,02 20.029,88 20.029,90
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2006 

 

  

Σήµατα και 

άδειες –Λοιπά 

δικαιώµατα Λοιπά Σύνολο 

1/1/2006     

Κόστος κτήσεως 23,21 3.050,00 3.073,21

Σωρευµένες Αποσβέσεις και 

αποµείωση 23,20 1.876,07 1.899,27

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 0,01 1.173,93 1.173,94

Κίνηση 01/01 - 31/12/2006     

Υπόλοιπο έναρξης 0,01 1.173,93 1.173,94

Προσθήκες 150,00 32.868,48 33.018,48

Αποσβέσεις περιόδου 149,99 5.886,80 5.910,00

Αναπόσβεστη αξία 0,02 28.155,61 28.155,63

31/12/2006     

Κόστος  173,21 35.918,48 36.091,68

Σωρευµένες Αποσβέσεις και 

αποµείωση 173,19 7.762,87 7.936,06

Αναπόσβεστη αξία 0,02 28.155,61 28.155,63

 

8. ∆ιεταιρικές συναλλαγές  

Οι συµµετοχές της µητρικής ή των θυγατρικών 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. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του οµίλου. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ MEDSTEM SERVICES AE ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ  

 
ΙΑΣΩ  AE 5000000000 12.482,83 

 

 

 ΙΑΣΩ GENERAL AE 5000000000 156,56  

      12.639,39  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MEDSTEM SERVICES AE ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ  

 
ΙΑΣΩ  AE 3000000000 6.404,58 

 

 

 
ΙΑΣΩ GENERAL AE 3000000000 35.776,17  

      42.180,75  
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8.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες 
% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

MEDSTEM 

SERVICES AE 

Ι∆ΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2007 

     

1. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

19,88%  2.000.000,00 10.115.710,42  

ΣΥΝΟΛΟ     

 

Με την από 05/02/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ" και η οποία εγκρίθηκε µε την 6352/30.3.2007 απόφαση της 

Νοµαρχίας Αθηνών, αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η µείωση της ονοµαστικής αξίας 

κάθε µετοχής από 10 € σε 5 € (split) µε ταυτόχρονη έκδοση 6.000 ονοµαστικών 

µετοχών (β) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών 

για το ποσό των 10.000.000 €, µε την έκδοση 2.000.000 νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 5 € ανά µετοχή. Η 

πιστοποίηση της παραπάνω αύξησης έγινε µε την 20505/7.8.2007 απόφαση της 

Νοµαρχίας Αθηνών. 

 

 

 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

 

 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Πελάτες  532.719,51 679.596,70 

Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 600,00 600,00 

Επιταγές εισπρακτέες 53.150,00 46.410,00 

Υπόλοιπο πελατών 586.469,51 726.606,70 
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 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Παραγγελίες στο εξωτερικό 0,00 4.626,58 

Ελλην.δηµ.προκατ/νοι & παρακρ.φόροι              69.298,05                      652,82 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 60.240,90 34.563,55 

Λογ/µοί διαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων              11.024,95                   5.089,97 

Μεταβατικοί λογ/µοί ενεργητικού              27.238,26                 43.513,56 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 0,00 39.604,25 

Λοιπές απαιτήσεις 39.644,93 34.706,65 

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων 207.447,09 162.757,38 

 

 

 

10. Αποθέµατα 

 
Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Αναλώσιµα Υλικά 186.805,59 186.498,63 

Εµπορεύµατα 164.541,48 82.661,58 

 351.347,07 269.160,21 

 

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος παραγωγής, 

ανέρχεται σε 869.518,11 €, για την περίοδο 01/01/ - 31/12/2007. 

 

 

11. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

 

 

 
Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

∆ιαθέσιµα και τράπεζες 1.449.056,27 347.074,95 

Βραχυπρόθεσµες τραπ. κατ/σεις 0,00 500.000,00 

Σύνολο 1.449.056,27 847.074,95 
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12. ∆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 ∆άνεια   

 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

MEDSTEM SERVICES AE 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 

 

 

13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Προµηθευτές εσωτερικού 321.019,01 362.303,79 

Προµηθευτές εξωτερικού 168.012,15 60.364,32 

∆ικαιούχοι αµοιβών 1.930,50 1.904,00 

Λογαριασµοί διαχ.προκ/λών & πιστώσεων 

(προς απόδοση) 

 

107,00 

 

3,93 

Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις 

 

800,00 

 

32.343,17 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί  50.947,65 33.874,53 

Υποχρεώσεις από φόρους– τέλη              41.369,82                4.743,80 

Μεταβατικοί λογ. παθητικού 124.212,00 112.889,78 

Λοιπές υποχρεώσεις 111.851,08 105.246,08 

 820.249,21 713.673,40 

 

 

Κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων συνολικού ποσού 240.000,00 Ευρώ 

περίπου, για τις  οποίες ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας αδυνατεί στο παρόν στάδιο 
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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. 

 

14. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

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

αναλογιστική µελέτη.   

 

Από την εν λόγω µελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα.  

 

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

προσωπικό, ανέρχεται σε 50,54 € και έχει επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσµατα . 

 

15. Άλλα έσοδα (κέρδη)  

 
 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

- Παρεπόµενες υπηρεσίες 30.415,42 33.585,48 

- Λοιπά  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 30.415,42 33.585,48 

 

16. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

- Χρεωστικοί τόκοι 2.195,28 29.620,48 

- Πιστωτικοί τόκοι -39.633,32 -6.528,04 

- Λοιπά  0,00 0,00 

 37.438,04 23.092,44 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

  31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

MEDSTEM SERVICES ΑΕ 2.158,80 6.725,07 15.694,81 15.745,35 

  2.158,80 6.725,07 15.694,81 15.745,35 
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17. Φόρος εισοδήµατος 

 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Τρέχων φόρος 326.987,68 101.519,19 

Αναβαλλόµενος-φόρος  Υποχρέωση/Απαίτηση 1.026,12 185.753,65 

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων στην χρήση συµψηφισµού 

 

0,00 34.334,70 

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση 328.013,80 321.607,54 

Ποσοστιαία πραγµατική φορολογική 

επιβάρυνση 

25,00% 32,47% 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη σύστασή της έως και   

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. 

 

18. Κέρδη ανά 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 περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που 

αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές).  

 

19. Μερίσµατα ανά µετοχή 

∆εν υπάρχουν, γιατί τα κέρδη της παρούσης (984.041,41) και των προηγούµενων 

χρήσεων (178.844,77) παραµένουν και εµφανίζονται στα Ίδια Κεφάλαια ως εξής: 

 Εταιρείας 

31/12/2007 

Εταιρείας 

31/12/2006 

Λοιπά αποθεµατικά 8.942,24 - 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 1.153.943,94 178.844,77 
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20. Έξοδα κατ’ είδος 

 

 Εταιρείας 01/01/ - 

31/12/2007 

Εταιρείας 01/01/ - 

31/12/2006 

Εµπορεύµατα 257.628,57 256.048,95 

Αναλώσιµα υλικά 611.889,54 351.058,67 

Μισθοί και παρεπόµενες 

παροχές 

849.039,29 528.478,90 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 967.217,94 596.521,23 

Παροχές τρίτων 261.213,79 183.738,55 

∆ιάφορα τέλη 31.604,46 14.744,27 

∆ιάφορα έξοδα 280.460,51 242.891,10 

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.195,28 29.620,48 

Αποσβέσεις ενσωµ. στο 

κόστος 

92.887,90 41.326,96 

Προβλέψεις 

 

1.311,95 8.969,74 

Σύνολο 3.355.449,23 2.253.398,85 

 

 

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

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

2006 και 2007, έχει ως εξής: 

Εταιρείας 01/01/ - 31/12/2006 Παραγωγή ∆ιοίκηση ∆ιάθεση Χρηµ/κά Σύνολο 

Eµπορεύµατα 256.048,95 0,00 0,00 0,00 256.048,95

Αναλώσιµα υλικά 351.058,67 0,00 0,00 0,00 351.058,67

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 220.567,84 5.329,25 302.581,81 0,00 528.478,90

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 545.495,32 29.969,94 21.055,97 0,00 596.521,23

Παροχές τρίτων 146.330,37 4.513,25 32.894,93 0,00 183.738,55

∆ιάφορα τέλη 11.356,33 18,04 3.369,90 0,00 14.744,27

∆ιάφορα έξοδα 61.587,14 7.581,23 173.722,73 0,00 242.891,10

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 29.620,48 29.620,48

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 29.841,42 732,00 10.753,54 0,00 41.326,96

Προβλέψεις 3.771,77 69,07 5.128,90 0,00 8.969,74

Σύνολο 1.626.057,81 48.212,78 549.507,78 29.620,48 2.253.398,85
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Εταιρείας 01/01/ - 31/12/2007 Παραγωγή ∆ιοίκηση ∆ιάθεση Χρηµ/κά Σύνολο 

Eµπορεύµατα 257.628,57 0,00 0,00 0,00 257.628,57

Αναλώσιµα υλικά 611.889,54 0,00 0,00 0,00 611.889,54

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 664.837,08 28.790,80 155.411,41 0,00 849.039,29

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 741.607,95 118.494,68 107.115,31 0,00 967.217,94

Παροχές τρίτων 191.043,38 12.165,24 58.005,17 0,00 261.213,79

∆ιάφορα τέλη 12.286,11 16.733,17 2.585,18 0,00 31.604,46

∆ιάφορα έξοδα 22.342,90 13.322,95 244.794,66 0,00 280.460,51

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 2.195,28 2.195,28

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 66.221,57 464,03 26.202,30 0,00 92.887,90

Προβλέψεις 1.311,95 0,00 0,00 0,00 1.311,95

Σύνολο 2.569.169,05 189.970,87 594.114,03 2.195,28 3.355.449,23

 

21. Εγγυήσεις 

∆εν υπάρχουν 

 

22. Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

          

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

          

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

          

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

          

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

 

 

23. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2007 31/12/2006  

∆ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - 

MOTORLEASE 3.564,00 0,00 

ΠΡΟΥΠ/ΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 438.089,93 183.032,56 

ΣΥΝΟΛΟ 441.653,93 183.032,56 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις λογιστικοποιούνται στις επόµενες χρήσεις όταν 

αυτές γίνονται δουλευµένες και αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας. 
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24. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2007 31/12/2006 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΣΟ∆Α 

ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.920.599,55 1.220.217,05 

ΣΥΝΟΛΟ 2.920.599,55 1.220.217,05 

 

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης του 

οµφαλοπλακουντιακού αίµατος των νεογνών, προεισπράττει τα έσοδα των επόµενων 

ετών, δηµιουργώντας αντίστοιχες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µέχρι της λήξεως των 

εικοσαετών συµφωνηθέντων συµβάσεων.  Τα µακροπρόθεσµα αυτά έσοδα της 

φύλαξης, θα λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου της οποίας προσφέρονται και οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες. 

25. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2007 31/12/2006 

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.850,57 1.588,89 

ΣΥΝΟΛΟ 8.850,57 1.588,89 

 

26. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

∆εν υπάρχουν 

 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα που να επηρεάζουν ουσιωδώς τα οικονοµικά µεγέθη της 

εταιρείας, µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2008  

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΥΣΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΜΠΙΚΟΣ 

   

   

Α.∆.Τ.   Λ 057660  Α.∆.Τ. ΑΒ 278863 

   

   

   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΤΑΚΗΣ ΙΩ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   

   

A.∆.T. : Σ.582609  Α.∆.Τ.  ΑΑ 058349 Α.∆.Τ.  Τ 123040 (ΑΡ.Α∆. Α ΤΑΞΗΣ 21907) 

 


