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ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
Εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον
εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
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Διεύθυνση Διαδικτύου: www.iaso.gr
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Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων: 19 Μαρτίου 2012
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Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2011 31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 60.806.033,38 63.099.946,44
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00
Α>λα περιουσιακά στοιχεία 205.207,89 295.346,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.112.692,19 6.080.602,22
Αποθέματα 1.474.756,72 1.580.355,92
Απαιτήσεις από Πελάτες 28.410.134,49 33.771.872,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.061.793,90 5.475.151,38−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 103.070.618,57 110.303.274,93============== ==============

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2011 31/12/2010
Μετοχικό Κεφάλαιο (57.370.000 μτχ Χ 0,31€) 17.784.700,00 17.784.700,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 20.455.326,31 20.748.437,38−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α) 38.240.026,31 38.533.137,38
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 38.240.026,31 38.533.137,38−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 18.600.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.921.962,59 5.657.822,03
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.600.000,00 15.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28.308.629,67 32.012.315,52−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 64.830.592,26 71.770.137,55−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 103.070.618,57 110.303.274,93============== ==============

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Κύκλος εργασιών 46.427.712,96 56.276.258,05
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 5.846.368,06 3.980.430,87
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.569.985,99 1.129.562,25
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 499.987,19 598.184,86−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -293.111,07 -1.888.937,11
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -293.111,07 -1.888.937,11
Δικαιώματα μειοψηφίας - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -293.111,07 -1.888.937,11============== ==============
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -293.111,07 -1.888.937,11
Δικαιώματα μειοψηφίας - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 
- Βασικά (σε Ευρώ) -0,0051 -0,0329
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ) - -
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 5.143.457,52 4.815.642,12

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 38.533.137,38 38.427.152,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -293.111,07 -1.888.937,11
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 1.994.921,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα) 38.240.026,31 38.533.137,38============== ==============

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσματα προ φόρων 499.987,19 598.184,86
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.573.471,53 3.686.079,87
Προβλέψεις 142.330,12 1.009.737,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.131.712,85 567.787,08
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας -32.356,09 -34.753,43
Λοιπές προσαρμογές -74.897,37 -72.113,45−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

5.240.248,23 5.754.921,93
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 105.599,20 932.097,56
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 4.099.785,59 -3.354.410,53
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -2.707.723,75 -273.298,16
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.038.272,50 -556.512,08
Καταβεβλημένοι φόροι -62.360,73 -62.360,73
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού και εκροή προβλέψεων -366.032,77 -128.667,49−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.271.243,27 2.311.770,50−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 12,00 596,40
Αγορά ενσώματων και ά>λων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων -1.198.827,89 -1.289.435,05
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και ά>λων πάγιων στοιχείων 0,07 12.500,00
Τόκοι εισπραχθέντες 61.670,60 28.217,29
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 134.342,37 12.668,45
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων
προς πώληση -100,00 0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα 43,45 8.192,40−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.002.859,40 -1.227.260,51−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων -3.500.000,00 -2.900.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.500.000,00 -2.900.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 768.383,87 -1.815.490,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 927.614,91 2.743.104,92−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.695.998,78 927.614,91============== ==============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά την χρήση από 1.1.2011 εώς 31.12.2011 ανήλθαν σε
1.198.827,89~..

2. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 530 και 573 άτομα κατά
την 31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα.

3. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους δια του σταθμισμένου
μέσου όρου του αριθμού των μετοχών.

4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2010.
5. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2008 μέχρι σήμερα, με

συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 έως 2011 εκτιμάται
ότι δε θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και γι’ αυτό το λόγο δεν έγινε καμία πρόβλεψη  στα
αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια της εταιρίας (Σημείωση 17 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

6. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστασεις της εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική-
Διαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει το
97,07% των μετοχών της Εταιρείας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας για αποζημιώσεις αρχικού αγωγικού αιτήματος
περίπου ~16,50 εκατ, που εκκρεμοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία έχει σχηματίσει την 31/12/2011, σωρευτική
πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου ~0,26 εκατ. με επιβάρυνση στα
Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια. (Σημείωση 13 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

8. Για το σύνολο των ακινήτων της εταιρείας, υπάρχει υποθήκη υπερ της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος ποσού 54.000.000,00 ~ για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 45.000.000,00 ~
το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2011 ανερχόταν σε 18.600.000,00 ~..

9. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει για προβλέψεις αποζημίωσης αποχώρησης προσωπικού και
επισφαλείς απαιτήσεις, μέχρι την 31/12/2011 , σωρευτική πρόβλεψη ποσό ~ 989.015,00 και ~
7.626.642,62 αντίστοιχα. Σημείωση 14 & 9 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

10. Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι α) το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, κατά την 31.12.2011, υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό ~ 22,96 εκατ. Και β) η Εταιρεία,
βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύναψης συμφωνίας με τους ομολογιούχους δανειστές, για τη
χρονική μετάθεση και αναδιάρθωση των συναφθέντων με αυτούς δανείων. Η επιτυχής διαχείριση
των διαπραγματεύσεων κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της
ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας στο μέλλον.

11. Στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας, τόσο την 31/12/2011 όσο και την 31/12/2010,
δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα
όπως απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 1.

ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ×ÏËÁÑÃÏÕ Á.Å.

General

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


