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Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της MEDSTEM SERVICES Α.Ε. την 27/03/2013  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 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ-Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 

http://www.iaso.gr/
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ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

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

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1/1 - 31/12/2012 

 

Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 

 

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 Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), είναι καταχωρημένες στο βιβλίο 

απογραφών και ισολογισμού της εταιρείας και έχουν δημοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 

135 του ν. 2190/1920. 

 

Επισκόπηση 

Η εταιρεία  λειτουργεί μια από τις επιστημονικά και τεχνολογικά  αρτιότερες τράπεζες 

επεξεργασίας ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελλάδα και φυλάσσει όλα τα 

μοσχεύματα βλαστοκυττάρων στα εργαστήρια της. 

Κατά το 2012 ο αριθμός των αποθηκεύσεων βλαστοκυττάρων, μειώθηκαν για μια ακόμα 

χρονιά κυρίως λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης πού βιώνει η Ελλάδα. 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσίασε οριακή μείωση της τάξεως του 5,86% σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθε σε €2,17 εκατ. από €2,30 εκατ. της 

προηγούμενης χρήσης, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 30,80% περίπου 

και προσέγγισε τα €0,86 εκατ. έναντι €0,66 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη 

προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε €0,81 εκατ. έναντι €0,36 εκατ. της 

προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 225,00%, ενώ 

τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €0,62 εκατ. έναντι €0,22 εκατ. της 

προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση  της τάξεως του 289,63%.  

Η αύξηση των δεικτών κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση του άμεσου κόστους 

παροχής των υπηρεσιών από την μείωση των λειτουργικών δαπανών, με ταυτόχρονη 

διατήρηση ποιοτικών υπηρεσιών επεξεργασίας και φύλαξης βλαστοκυττάρων.  

Η κατάστασης της εταιρείας κατά την χρήση του 2012 αποτυπώνεται και στους δείκτες 

που παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 6,16 4,82 

EBITDA ( επί του κύκλου εργασιών) 37,43% 15,51% 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων  

(επί του κύκλου εργασιών) 
35,33% 13,24% 

 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας τόσο κατά την 31/12/2012 όσο 

και την 31/12/2011 ανέρχονταν σε 13 άτομα. 

 

Προοπτικές 

 

Η διοίκηση και η διεύθυνση της Εταιρείας για το 2013 και τα επόμενα έτη διατηρούν  

αυξημένη αισιοδοξία. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, πιστεύουμε ότι στο νέο 

έτος θα αυξήσουμε τα περιστατικά συλλογής και φύλαξης αίματος και λώρου με 

αποτέλεσμα την ταυτόχρονη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. 

Η προσήλωση στις αξίες μας και 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. 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την 31/12/2012 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31
ης

 Δεκεμβρίου, γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της εταιρείας στην χρήση του 2012 

συγκρινόμενη με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσεως 2011. 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 τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

κρινόμενης χρήσεως. 

 

 

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2013 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Γεώργιος Ι. Σταματίου 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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 την 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με 

την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με 

σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, 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 ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, 

τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την   Ευρωπαϊκή Ένωση.             
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αγία Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 

 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Πετρόγιαννης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 11991 

 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Εταιρείας:  148 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ  31/12/2012 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2012  31/12/2011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ.    

Ενσώματα πάγια 6 494.553,00  488.345,00 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 531,00  1.301,00 

Συμετοχές 8.1 4.823.323,00  4.823.323,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 21 660.771,08  705.161,06 

   5.979.178,08  6.018.130,06 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 10 117.279,45  127.501,55 

Πελάτες  9 338.421,44  232.826,14 

Λοιπές απαιτήσεις 9 413.589,73  622.772,77 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 1.623.090,67  885.390,14 

   2.492.381,29  1.868.490,63 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  8.471.559,37  7.886.620,69 

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         31/12/2012        31/12/2011  31/12/2009 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο (10.200 μτχ Χ 10,00€) 20 102.000,00  102.000,00 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 20 378.000,00  378.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 19 114.144,70  114.144,70 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  826.143,74  278.960,45 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής  1.420.288,44  873.105,15 

Δικαιώματα μειοψηφίας                         0,00   0,00  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.420.288,44  873.105,15 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 6.560,27  29.264,55 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 13 7.910,00  6.773,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 6.623.584,86  6.581.280,32 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις       24 8.389,59  8.389,59 

   6.646.444,72  6.625.707,46 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 239.507,38  287.789,21 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 16 165.318,83  100.018,87 

   404.826,21  387.808,08 

Σύνολο Υποχρεώσεων  7.051.270,93  7.013.515,54 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  8.471.559,37  7.886.620,69 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 – 31/12/2012 

 

  Σημ 

1/10-

31/12/2012 

 1/1-

31/12/2012  

1/10-

31/12/2011 

 1/1-

31/12/2011 

Κύκλος εργασιών  5 582.943,18  2.168.696,80  578.985,66  2.303.589,11 

Κόστος πωληθέντων  358.186,95  1.305.787,52  599.115,61  1.644.119,06 

Μικτά κέρδη  224.756,23  862.909,28  -20.129,95  659.470,05 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14 77.410,45  77.480,81  8.552,07  13.885,17 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -17.733,57  -45.952,07  -18.210,74  -54.513,54 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -48.192,21  -129.009,57  -166.558,28  -336.710,12 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 23 -41.578,08  -42.257,81  -12.141,97  -12.167,19 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων  216.768,59   811.721,41  -186.029,85   357.273,79 

Αποσβέσεις  -22.105,77  -88.550,77  -22.459,02  -87.309,42 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων   194.662,82  723.170,64  -208.488,87  269.964,37 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 15 15.874,76  45.720,02  2.347,96  38.511,12 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 15 -879,18  -2.592,82  -784,47  -3.538,05 

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   209.658,40  766.297,84  -206.925,38  304.937,44 

Φόρος Εισοδήματος 16          -31.286,66  -142.614,55  12.775,21  -89.597,35 

Κέρδη μετά από φόρους (Α)  178.371,74  623.683,29  -194.150,17  215.340,09 

Κατανέμονται σε:          

Μετόχους της μητρικής  178.371,74  623.683,29  -194.150,17  215.340,09 

Δικαιώματα μειοψηφίας (ζημίες)  0,00  0,00  0,00  0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)  0,00  0,00  0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)  178.371,74  623.683,29  -194.150,17  215.340,09 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 17 17,4874  61,1454  -19,0343  21,1118 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

  1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη χρήσεως 766.297,84 304.937,44 

Προσαρμογές στα κέρδη 151.262,73 222.960,03 

  917.560,57 527.897,47 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 

  

Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων 10.222,10 130.445,96 

Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων                 82.147,84 174.752,02 

Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 0,00 0,00 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων -59.394,22 5.699,87 

  32.975,72 310.897,85 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  950.536,29 838.795,32 

Λειτουργικές  δραστηριότητες   

Καταβληθέντες τόκοι -2.592,82 -3.538,05 

Καταβληθείς φόροι εισοδήματος -88.906,48 -68.451,45 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) 859.036,99 766.805,82 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων -93.988,77 -38.720,42 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00 0,00 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε   

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00 -2.596.000,00 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. 

0,00 

 

12.000,00 

 

Εισπράξεις  επιχορηγήσεων. 3.432,26 486,00 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 45.720,02 38.511,12 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β) -44.836,49 -2.583.723,30 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής -76.500,00 0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες 

(Γ) -76.500,00 0,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (Α+Β+Γ) 737.700,50 -1.816.917,48 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 885.390,17 2.702.307,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 1.623.090,67 885.390,17 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012 

 
 31/12/2012 31/12/2011 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΄Εναρξης   

χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011) 873.105,15 657.765,06 

Μεταβολές χρήσεως   

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00 

Διανεμηθέντα Μερίσματα -76.500,00 0,00 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 623.683,29 215.340,09 

Σύνολο Μεταβολών χρήσεως 547.183,29 215.340,09 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης   

χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011) 1.420.288,44 873.105,15 
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Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατά την 31/12/2012 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ»  

δραστηριοποιείται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας.  

Η εταιρεία «MEDSTEM SERVICES ΑΕ» έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας. Έχει 

την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37-39.  

Οι οριστικές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 27/3/2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.iaso.gr/. 

 

 2. Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις Διερμηνείες που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2012.  

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι 

συνεπείς με αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της 31/12/2011. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

που ακολουθούνται. Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της 

Διοίκησης, είναι δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών και 

παραδοχών που έχει κάνει και των πραγματικών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις 

και παραδοχές επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να συμπεριληφθούν 

όλα τα νέα δεδομένα. Οι πιο σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές για τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων παρούσιάζονται στη σημείωση 4. 

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

ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση συγκεκριμένων 

στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογη αξία, και την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). 

 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 

χρήσης, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται 

παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για τις παρουσιαζόμενες 

οικονομικές καταστάσεις: 

 

http://www.iaso.gr/
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Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είτε 

δεν έχουν ισχύ για την τρέχουσα λογιστική περίοδο είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2015 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Το Σ.Δ.Λ.Π. στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το Δ.Π.Χ.Α. 9 

έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

Δ.Π.Χ.Α. 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Παρ’όλο που επιτρέπεται η νωρίτερη 

εφαρμογή του, η εταιρεία δεν θα το εφαρμόσει διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης 

αξίας σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου 

καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρεία έχει συνεχιζόμενη 

ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων 

γνωστοποιήσεων. 

 

 Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

( εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του 

κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 

των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση 
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των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 

χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει ακριβή 

ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 

γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 

διευρυνθεί και καλύπτουν  όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»  

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά 

στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και 

την ενοποίηση, που παρέχονται στο Δ.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει 

τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες 

διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 

οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα 

(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 

ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 

επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 

και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο 

(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / 

πρακτορευομένου.  
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 Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 και σε συνδυασμό, τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο Δ.Λ.Π. 27 όρους του Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις» και του Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν 

τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

 

 Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το 

Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι 

να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά 

τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11.  

 

 Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Το Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι 

των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και 

κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 

συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει 

από κοινού έλεγχος.  

 

 Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

Το Δ.Π.Χ.Α. 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής 

οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 
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τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη 

ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει 

τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να 

είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 12 στο σύνολό του, ή το Δ.Π.Χ.Α. 10 ή 11 

ή τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 27 ή 28.  

 

 Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) - 

«Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Χρηματοοικονομικών 

Υποχρεώσεων» 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

01/01/2014 και απαιτείται να εφαρμοστεί αναδρομικά. Το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του για 

τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

(Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην 

τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή 

του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά με την 

παρουσίαση διευκρινίζουν την έννοια «υφίσταται επί του παρόντος ένα νομικά ισχυρό 

δικαίωμα για συμψηφισμό» και ότι ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε ακαθάριστη 

βάση μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε 

καθαρή βάση. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή αλλά στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα 

πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγματοποιήσει γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 για το συμψηφισμό 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων.  

 

 Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

Συμψηφισμός Περουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2013) 

 Η τροποποίηση αυτή αφορά σε επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν 

την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής 

οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Ε.Δ.Δ.Χ.Π.Α. 20 (Διερμηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο 

ενός επιφανειακού ορυχείου»  

Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη 

αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας ενός  

ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που τα κόστη 

αποκάλυψης μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει αυτά να επιμετρηθούν. 
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2.2 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 Α.Ε. εξειδικεύεται κυρίως στην παροχή 

υποστηρικτικών ιατρικών υπηρεσιών υγείας οι οποίες περικλείονται στον ταξινομημένο 

κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 851.1. 

 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

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

νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι 

το λειτουργικό νόμισμα  όλων των εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη ή ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών 

και από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι 

σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

Ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

2.4 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια, 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 εταιρία 

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

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

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.  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση  

κατά την κρίση της Διοίκησης, σε  εύλογο χρονικό διάστημα. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, 

οι διαφορές (απομείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5-30 

Μηχανήματα  υψηλής  τεχνολογίας 5 

Μηχανήματα  μέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά μηχανήματα 20 

Λοιπός εξοπλισμός 3-20 

Έπιπλα 20 
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Σκεύη 15 

μηχανές γραφείων 10 

Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5 

εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 3 

 

2.5 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.  

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού 

καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται.  

 

2.6 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 μειωμένη με το 

κόστος ολοκλήρωσης της πώλησης και των εξόδων διάθεσης. 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ 

χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων και οι λοιπές ζημίες 

από αποθέματα καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 

εμφανίζονται. 

 

2.7 Απαιτήσεις από πελάτες 

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

ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις).  

Όταν η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε 

αυτόν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για 

απομείωση εμπορικών απαιτήσεων ενώ το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. 

Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με 

χρήση του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μίας 

απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έσοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 

 

2.8 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμιακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού 

κινδύνου. 
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2.9 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει 

την αξία των μετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το 

τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον 

λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

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

περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων ης Εταιρείας, μέχρις ότου οι 

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

καθαρό, από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 

περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.10 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Η 

επιβάρυνση από το φόρο εισοδήματος έγκειται στο φόρο εισοδήματος της τρέχουσας 

χρήσης βάσει των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, όπως αυτά έχουν αναμορφωθεί στη 

φορολογική της δήλωση, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών 

συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και οι οποίοι 

αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού, που είναι σχετικό με τον 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, πραγματοποιηθεί ή οι σχετικές, με τον αναβαλλόμενο 

φόρο, υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές που επηρεάζουν 

απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στα ίδια 

κεφάλαια. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία 

θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.11 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 της εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο 

στη παρούσα αξία του, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. 
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Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή.  

 

2.12 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. 

 

2.13 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 αναγνωρίζονται  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης 

της συναλλαγής αν το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες 

παρέχονται οι υπηρεσίες. 

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. 

Μερίσματα 

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

 

2.14 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. 

 

2.15 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.16 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει 

έυλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους 
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και τις προυποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους.Οι επιχορηγήσεις που 

καλύπτουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της 

οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες.Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν 

το κόστος των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και 

άγονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

3.1 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

κεφαλαίου, 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. 

 

3.2  Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος  

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνων.  

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά , οι τραπεζικές 

καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισμένες άλλες μορφές 

χρηματοδότησης.. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η 

διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία 

στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας 

Επίσης, υφίσταται συμμετοχή στην «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ» με ποσοστό συμμετοχής € 10,75%, η οποία παρακολουθείται 

λογιστικά στο κόστος κτήσεως της. 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση.  Τα έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε 

μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς 

επένδυση  εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός, έχουν ιστορικά 

χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου, η προβλεπόμενη μεταβλητότητα της αγοράς για 

μελλοντικές χρήσεις παραμένει, επίσης, ιδιαίτερα χαμηλή. Ποικίλα σενάρια καταρτίζονται 

λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αναχρηματοδότησης, ανανέωσης της υφιστάμενης 

θέσης, εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. 

Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται  με το 

συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών.  
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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. 

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: 

 

Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε ενιαίο συντελεστή φόρου εισοδήματος με δεδομένο ότι 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον Ελλαδικό χώρο. 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς 

ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές 

αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους 

φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

 

Ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία προβαίνει, επίσης, σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή 

των αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 2.4. 

 

Επισφαλείς Πελάτες 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων όταν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό 

της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. 

 

Αποζημίωση προσωπικού 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή η 

οποία λαμβάνει υπ’ όψιν και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης σχετικά με την μελλοντική 

αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων και άλλα. 

 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των υποστηρικτικών υπηρεσιών Υγείας 

από 1/1/2006, με κύριο αντικείμενο, την επεξεργασία και τη φύλαξη του 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος  των νεογνών και από τον Μάρτιο του 2010 και μετά στην 

επεξεργασία και τη φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου των 

νεογνών.  

Κατά την 31/12/2012 η Εταιρεία προσέφερε υπηρεσίες ως εξής: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2012 31/12/2011 

Λοιπές υπηρεσίες 96.810,53 173.165,32 

Υπηρεσίες υγείας (βλαστοκύτταρα) 2.071.886,27 2.130.423,79 

ΣΥΝΟΛΟ 2.168.696,80 2.303.589,11 

 

 

MEDSTEM SERVICES AE 01/01 – 31/12/2012 01/01 – 31/12/2011 

Έσοδα από βλαστοκύτταρα 2.071.886,27 2.130.423,79 

Λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες 96.810,53 173.097,00 

Σύνολο από πελάτες 2.168.696,80 2.303.520,79 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 0,00 68,32 

Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 35.223,00 1.717,98 

Οργανικά έξοδα -1.480.749,16 -2.035.342,72 

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 43.127,20 34.973,07 

Φόροι εισοδήματος -142.614,55 -89.597,35 

Καθαρά κέρδη / ζημίες χρήσης 623.683,29 215.340,09 

 

 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011 

 

 Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια Σύνολο 

1/1/20011     

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 669.237,30 195.284,72 872.572,31 

Σωρευμένες αποσβέσεις 3.019,29 212.650,30 121.318,72 336.988,31 

Αναπόσβεστη αξία 5.031,00 456.587,00 73.966,00 535.584,00 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2011      

Υπόλοιπο έναρξης 5.031,00 456.587,00 73.966,00 535.584,00 

Προσθήκες 0,00 38.490,40 230,02 38.720,42 

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 1.611,00 70.706,40 13.642,02 85.959,42 

Αναπόσβεστη αξία 3.420,00 424.371,00 60.554,00 488.345,00 

31/12/2011      

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 707.727,70 195.514,74 911.292,73 

Σωρευμένες αποσβέσεις 4.630,29 283.356,70 134.960,74 422.947,73 

Αναπόσβεστη αξία 3.420,00 424.371,00 60.554,00 488.345,00 
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012 

 

 Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια Σύνολο 

1/1/2012     

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 707.727,70 195.514,74 911.292,73 

Σωρευμένες αποσβέσεις 4.630,29 283.356,70 134.960,74 422.947,73 

Αναπόσβεστη αξία 3.420,00 424.371,00 60.554,00 488.345,00 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2012     

Υπόλοιπο έναρξης 3.420,00 424.371,00 60.554,00  488.345,00 

Πλεόνασμα αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 93.690,77 298,00 93.988,77 

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης -1.611,00 -74.471,77 -11.698,00 -87.780,77 

Αναπόσβεστη αξία 1.809,00 443.590,00 49.154,00 494.553,00 

31/12/2012     

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 801.418,47 195.812,74 1.005.281,50 

Σωρευμένες αποσβέσεις -6.241,29 -357.828,47 -146.658,74 -510.728,50 

Αναπόσβεστη αξία 1.809,00 443.590,00 49.154,00 494.553,00 

 

Στην εταιρεία, επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2012, συνολικά ποσό ύψους 

€0,094 εκατ. που αφορά στην αγορά δεξαμενής αποθήκευσης βλαστοκυττάρων και αγορά 

θηκών και υποδοχών αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος. 

 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011 

 

  

Σήματα και 

άδειες –Λοιπά 

δικαιώματα 

Λοιπά άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία Σύνολο 

1/1/2011     

Κόστος κτήσεως 173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 173,21 37.389,00 37.562,21 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 2.651,00 2.651,00 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2011    

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 2.651,00 2.651,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις/Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεις 0,00 1.350,00 1.350,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 1.301,00 1.301,00 

31/12/2011    

Κόστος  173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 173,21 38.739,00 38.912,21 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 1.301,00 1.301,00 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012 

 

  

Σήματα και 

άδειες –Λοιπά 

δικαιώματα 

Λοιπά άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία Σύνολο 

1/1/2012    

Κόστος κτήσεως 173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 173,21 38.739,00 38.912,21 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 1.301,00 1.301,00 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2012    

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 1.301,00 1.301,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις/Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεις 0,00 770,00 770,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 531,00 531,00 

31/12/2012    

Κόστος  173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 173,21 39.509,00 39.682,21 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 531,00                   531,00 

 

 

8. Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

 

Οι συμμετοχές της εταιρείας οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α., αποτιμήθηκαν στη 

αξία κτήσεώς τους, μέθοδος η οποία ακολουθείται παγίως από όλες τις εταιρείες του 

Ομίλου ΙΑΣΩ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του ομίλου. 

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΟΡΕΣ MEDSTEM Α.Ε. ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

  1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ 

Πωλήσεις αναλωσίμων 308,00 134,04 

Λοιπές υπηρεσίες 5,30 25,74 

Ενοίκια - κοινόχρηστα 25.440,00 49.153,10 

ΣΥΝΟΛΟ 25.753,30 49.312,88 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ MEDSTEM SERVICES A.E. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E. 18.573,00 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MEDSTEM SERVICES A.E. ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ 

ΙΑΣΩ  A.E. 16.526,05 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ MEDSTEM Α.Ε. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

  1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ 

Υγεινομικό υλικό 0,00 68,32 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 68,32 

 
 

8.1 Συμετοχές 

 

Συμετοχές % ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

MEDSTEM 

SERVICES A.E. 

1. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 10,75% 4.823.323,00 

ΣΥΝΟΛΟ  4.823.323,00 

 

 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

 31/12/2012 31/12/2011 

Πελάτες  314.726,37 210.242,79 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 1.438,72 1.438,72 

Επιταγές εισπρακτέες 5.307,60 4.204,63 

Επιταγές σε καθυστέρηση 16.940,00 16.940,00 

Επισφαλείς πελάτες 392.838,75 374.600,00 

Μείον: προβλ. απομείωσης -392.830,00 -374.600,00 

Υπόλοιπο πελατών 338.421,44 232.826,14 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 31/12/2012 31/12/2011 

Παραγγελίες στο εξωτερικό 0,00 0,00 

Ελλην. Δημόσιο – προκατ. & παρακρ. φόροι 108.107,65 151.286,54 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 248.054,89 382.677,52 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων 16.526,05 0,00 

Μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού 14,97 237,33 

Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων 40.886,17 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 0,00 88.571,38 

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων 413.589,73 622.772,77 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή 

τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης 

απομείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς. 
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Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν σε προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων. 

 

10. Αποθέματα 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Αναλώσιμα Υλικά 117.279,45 127.501,55 

Σύνολο 117.279,45 127.501,55 

 

Το ύψος των αποθεμάτων κρίνεται από τη Διοίκηση αναλογικό του κύκλου εργασιών και 

επαρκές για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από 

φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ. 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Ταμείο 2.061,06 6.318,16 

Διαθέσιμα σε τράπεζες 1.621.029,61 879.072,01 

Βραχυπρ. προθεσμ. καταθέσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 1.623.090,67 885.390,17 

  

   

 

 

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Προμηθευτές εσωτερικού 158.193,03 132.475,58 

Προμηθευτές εξωτερικού 2.389,57 88.732,91 

Δικαιούχοι αμοιβών 27.875,38 1.513,26 

Λογαριασμοί διαχ.προκ/λών & 

πιστώσεων (προς απόδοση) 200,00 1.000,00 

Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  22.551,59 22.517,05 

Υποχρεώσεις από φόρους– τέλη 13.902,38 19.938,97 

Μεταβατικοί λογ. παθητικού 128,30 5.391,23 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.267,13 16.220,21 

Σύνολο 239.507,38 287.789,21 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή 

τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. 
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13. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

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

αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με την μέθοδο επιλογής που αναφέρεται παραπάνω στην 

παράγραφο 2.13.  Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα 

ανά εταιρεία: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  31/12/2012 31/12/2011 

MEDSTEM SERVICES ΑΕ 7.910,00 6.773,00 

  7.910,00 6.773,00 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν ως εξής: 

 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4,70% 

Αναμενόμενη μέση ετήσια 

αύξηση αποδοχών 0,00% 

Υπολειπόμενη εργασιακή ζωή  

προσωπικού (*) Ανά περίπτωση υπαλλήλου 

 

(*)  Η υπολειπόμενη εργασιακή ζωή του προσωπικού υπολογίζεται σύμφωνα με τη 

δηλωθείσα εργασιακή ηλικία του κάθε υπαλλήλου και με τα ασφαλιστικά καθιερωμένα 

όρια συνταξιοδότησης. 

 

14. Άλλα έσοδα (κέρδη)  

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 0,00 5.255,54 

Επιχορηγήσεις 0,00 3.926,48 

Λοιπά έσοδα πελατών και κέρδη πάγιων στοιχείων 70.619,21 69,05 

 Έσοδα προηγ. χρήσεων 6.861,60 0,00 

Λοιπά έσοδα 0,00 4.634,10 

Σύνολο 77.480,81 13.885,17 

       

15. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Χρεωστικοί τόκοι -2.592,82 -3.538,05 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 45.720,02 38.511,12 

Έσοδα από μερίσματα (ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ) 0,00 0,00 

Σύνολο 43.127,20 34.973,07 
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16. Φόρος εισοδήματος 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αφαίρεση από το 

λογιστικό αποτέλεσμα των μη εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως 

προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία. Οι δηλώσεις 

φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη 

ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές 

αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και 

οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο 

βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον φορολογικό συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων 

που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

Σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος 

μετά την εφαρμογή του φορολογικού Νόμου 3943/2011 διαμορφώθηκε σε 20% για το 

2011 και 2012 ενώ μετά και την ψήφιση του νέου φορολογικού Νόμου 4110/2013, ο 

συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται σε 26% για τη χρήση 

2013 και μετά. 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Δ.Λ.Π. Φόρος εισοδ. 20% 142.614,55 89.597,35 

Αναβαλλόμενος-φόρος Υποχρέωση/Απαίτηση 22.704,28 10.421,52 

Προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 

Πραγματική φορολογική επιβάρυνση 165.318,83 100.018,87 

 

Η εταιρεία προχώρησε εντός του Νοεμβρίου του 2010 σε περαίωση των εκρεμμών 

φορολογικών της θεμάτων των ανέλεγκτων χρήσεων 2007, 2008 και 2009, βάσει του 

πρόσφατου ψηφισθέντος Νόμου 3888/2010. Το σύνολο των φόρων για τις ανωτέρω 

χρήσεις, βάσει του κοινοποιηθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης  ανήλθαν σε 

82.804,12 μετά την έκπτωση, οι οποίοι και εξοφλήθηκαν ολοσχερώς.  

Για την ανέλεγκτη χρήση 2010 η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για διαφορές 

φορολογικού ελέγχου ποσού € 8.389,59.  

Βάσει της ΠΟΛ.1159/2011 για όλες τις Α.Ε. που οι ετήσιες Οικονομικές τους 

Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους Νόμιμους Ελεγκτές Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό. Η ΠΟΛ.1159/2011 ισχύει για τις Οικονομικές Καταστάσεις που 

εκδίδονται από 30/06/2011 και μετά. 

Για τη χρήση 2011, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994, ο οποίος και εξέδωσε Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Μετά την ψήφιση του Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής από τη χρήση 2013 και 

μετά, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Η αύξηση του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και κατά συνέπεια δεν έχει επηρεάσει τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2012. 

 

 

17. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά – Εταιρείας   

Τα βασικά κέρδη ανά 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).  

 

 

18. Μερίσματα ανά μετοχή 

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση (Κέρδη εις Νέον) κατά 

την 31 Δεκεμβρίου 2011.  Με την έγκρισή της καταβολής του από την εκάστοτε Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων, μεταφέρεται από τη καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.  

Για τη χρήση, του 2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη 

διανομή μερίσματος ποσό ύψους € 76.500,00 ενώ για τη χρήση 2012, το Δ.Σ. αποφάσισε  

να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 

 

 

 

19. Λοιπά αποθεματικά 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Τακτικό Αποθεματικό 114.144,70 114.144,70 

Σύνολο 114.144,70 114.144,70 

 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας το οποίο 

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

Συνελεύσεις των Μετόχων. 
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20. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

      

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

          

ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε δέκα 

χιλιάδες διακόσιες (10.200) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα ευρώ έκαστη (10,00 

€). 

 

21. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Δοσμένες εγγυήσεις (Ι.Χ.) 810,00 810,00 

Προϋπολ. αμοιβές επομένων ετών 659.961,08 704.351,06 

Σύνολο 660.771,08 705.161,06 

 

Οι λοιπές προϋπολογισμένες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν έξοδα επομένων 

χρήσεων που σχετίζονται με τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων και λογιστικοποιούνται ως 

έξοδα εντός της περιόδου που προσφέρονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες φύλαξης.  

 

 

 

22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
  31/12/2012 31/12/2011 

Μακροπρόθεσμα έσοδα επομένων 

χρήσεων 6.623.584,86 6.581.280,32 

Σύνολο 6.623.584,86 6.581.280,32 

 

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού 

αίματος και ομφάλιου λώρου των νεογνών, προεισπράττει τα έσοδα των επόμενων ετών, 
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δημιουργώντας αντίστοιχες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι της λήξεως των 

εικοσαετών συμφωνηθέντων συμβάσεων. Τα μακροπρόθεσμα αυτά έσοδα της φύλαξης, 

λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου της οποίας προσφέρονται και οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες. 

 

23. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Λοιπά έξοδα πελατών – προσαυξήσεις 40.293,18 12.167,19 

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 1.964,63 0,00 

Σύνολο 42.257,81 12.167,19 

 

 

 

24. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν σε λογισμένες προβλέψεις της Εταιρείας 

πέραν του ενός έτους. Περιλαμβάνουν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου με 

σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση 

φορολογικού ελέγχου. 

 

 

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31
ης

 Δεκεμβρίου γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Μαρούσι, 27  Μαρτίου 2013  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  K. ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ 

 

 

 

 

 

 

   

   

Α.Δ.Τ.   K 030874  Α.Δ.Τ. AZ 050359 

   

   

   

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΟΜΙΛΟΥ  

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ.ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Α.Δ.Τ.  ΑΑ 019554   

Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215 (ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 

21907) 

 

 
                                                                                                             Ο   ΛΟΓΙΣΤΗΣ. 

                                                                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Α.ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Α.Δ.Τ. ΑΚ 620710 (ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 

                                                                                                                                                            64973) 


