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1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ óå Åõñþ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2007 31/12/2006

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 63.389.624,33 64.683.477,84

Αποθέµατα 2.664.177,41 1.910.146,33

Απαιτήσεις από Πελάτες 26.418.662,04 16.044.733,92

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 15.400.050,48 16.426.532,15−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107.872.514,26 99.064.890,24============== ==============

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÐÁÈÇÔÉÊÏ 31/12/2007 31/12/2006

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 54.428.080,13 44.523.068,82

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.100.000,00 13.347.590,97

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 43.776.859,98 31.263.371,35−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 100.304.940,11 89.134.031,14−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.290.253,88 7.290.253,88

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 

Μετόχων Εταιρείας 277.320,27 2.640.605,22−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 7.567.574,15 9.930.859,10

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 7.567.574,15 9.930.859,10−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 107.872.514,26 99.064.890,24============== ==============
2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ óå Åõñþ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

31/12/2007 31/12/2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως

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

Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους -2.363.284,95 -7.660.141,87−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως

(31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα) 7.567.574,15 9.930.859,10============== ==============
3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ (ÐïóÜ óå Åõñþ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

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

Σύνολο Κύκλου εργασιών 64.454.112,20 52.173.059,77

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 5.187.957,39 -561.340,91

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 6.918.479,22 1.441.980,23

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.884.599,34 -2.603.416,13

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 112.900,52 -5.151.669,17

Μείον Φόροι -2.476.185,47 -2.508.472,70−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -2.363.284,95 -7.660.141,87============== ==============

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας -2.363.284,96 -7.660.141,87

Κέρδη µετά από φόρους ανά

µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) -0,3436 -1,1138

4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ óå Åõñþ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

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

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 112.900,52 -5.151.669,17

Πλέον/µείον προσαρµογές στα κέρδη για :

Αποσβέσεις 4.033.879,88 4.045.396,36

Προβλέψεις 358.915,82 1.782.269,62

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 2.771.698,82 2.548.253,04

Λοιπές προσαρµογές -25.150,40 8.342,50−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
7.252.244,64 3.232.592,35

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

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

Αύξηση/(µείωση) απαιτήσεων -10.268.662,90 -7.290.129,26

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

Μείον

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.097.726,07 -2.357.701,54

Καταβεβληµένοι φόροι -230.877,79 -41.844,99

Αύξηση/(µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και εκροή προβλέψεων 3.304,46 -602.547,71−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/εκροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.187.129,47 1.372.965,93−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άMλων παγίων περιουσ. στοιχείων -2.781.141,77 -998.472,26

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άMλων παγίων 19.715,00 3.900,00

Τόκοι εισπραχθέντες -82.114,41 52.256,76

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 80.250,00 0,00

Αγορές χρηµατ/νοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 2.000.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.763.291,18 1.057.684,50−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 12.000.000,00 435.000,00

Εξοφλήσεις δανείων -13.347.590,97 -2.900.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.347.590,97 -2.465.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.076.247,32 -34.349,57

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.660.930,23 1.695.279,80−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.737.177,55 1.660.930,23============== ==============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Eπί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις συνολικού ποσού 54.000.000 ευρώ
για εξασφάλιση µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων
στις 31/12/2007 ανερχόταν σε 55.000.000,00 ευρώ.

2. Οι επενδύσεις σε πάγια κατά την περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2007 ανήλθαν στο ποσό των
2.781.141,77 ευρώ.

3. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας για αποζηµιώσεις συνολικού ποσού 3.665.000,00
ευρώ περίπου, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεµοδοκία. 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.

4. Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρεία ανέρχεται, κατά την
31/12/2007 σε 609 υπαλλήλους και 526 υπαλλήλους κατά την 31/12/2006.

5. Η εταιρεία δεν έχει ελεγθεί 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 γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2006. Η εταιρεία εφαρµόζει τα "The
I.F.R.S. Stable Platform 2005 ", από την 01/01/2005.

7. Με την από 11/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας
"ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." αποφασίστηκε: α) η αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.761.746,12 ευρώ, εν µέρει κατά ποσό 735.774,62 ευρώ µε
κεφαλαιοποίηση µέρους των υποχρεώσεων προς τη µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε µε έκδοση
694.127 µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,06 ευρώ ανά µετοχή και εν µέρει κατά ποσό 7.025.971,50
ευρώ µε καταβολή µετρητών µε έκδοση 6.628.275 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,06 ευρώ.
β) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 355.000 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών υπέρ το άρτιον µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,06 ευρώ
σε 1,085 ευρώ ανά µετοχή και γ) η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 1,085 σε
0,31 ευρώ µε την αύξηση του αριθµού των µετοχών από 14.200.000  µετοχές ονοµαστικής
αξίας 1,085 ευρώ ανά µετοχή σε 49.700.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ/µετοχή (split
1/3,5). H πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ της θυγατρικής
εταιρείας εγκρίθηκε την 6/2/2008 και καταχωρήθηκε µε την ΕΜ-2233/15.02.2008 ανακοίνωσης
της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών.

8. Με την από 14/02/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας
" ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. " αποφασίστηκε αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά 26.231.400 ευρώ µε µετρητά, µε έκδοση 7.670.000
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε µία και τιµή διάθεσης
3,42 ευρώ από την οποία προέκυψε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον ποσό
23.853.700 ευρώ.

ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ×ÏËÁÑÃÏÕ Á.Å.

General

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


