
Ìáñïýóé, 27 Mαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Κ. ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
Α.∆.Τ. Κ 030874 Α.∆.Τ.  AZ 050359 Α.∆.Τ. AA 019554 Á.Ä.Ô. ΑΙ 619215 - (ÁÑ.ÁÄ. Α΄ ÔÁÎÇÓ 21907) Α.∆.Τ. ΑΚ 620710 - (ΑΡ.Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 64973)

Στοιχεία και πληροφορίε̋ χρήση̋ από 1 Ιανουαρίου 2014 έω̋ 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

MEDSTEM SERVICES A.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53442/01ΑΤ/Β/02/460 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5045001000 - Α.Φ.Μ. 999634537

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα
τη̋ Εταιρεία̋ MEDSTEM SERVICES Α.Ε. Συνιστούµε εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία 
(ή Πρωτοδικείο): Περιφέρεια Αττική̋ Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξη̋ - Π.Ε.

Βορείου Τοµέα Αθηνών ∆ιεύθυνση Ανάπτυξη̋ Τµήµα
Ανωνύµων Εταιρειών

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.iaso.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρο̋: Σταµατίου Γεώργιο̋, 

Αντιπρόεδρο̋: Βλαχούση̋ Αντώνιο̋,
∆ιευθύνων Σύµβουλο̋: Μαµελετζή̋ Χαράλαµπο̋,
Μέλη: ∆ευτερέβο̋ Εµµανουήλ, Φαφούτη̋ Ξενοφών.

Ηµεροµηνία Έγκριση̋ από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των Eτήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων: 27 Μαρτίου 2015
Νόµιµο̋ ελεγκτή̋: Βαρθαλίτη̋ Ι. Γεώργιο̋ (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10251)
Ελεγκτική Εταιρεία: Baker Tilly Greece VNT S.A.
Τύπο  ̋έκθεση  ̋ελέγχου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφαση̋

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2014 31/12/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 383.606,00 450.549,00
Ἁλα περιουσιακά στοιχεία 105,00 318,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.816.273,22 4.895.844,06
Αποθέµατα 78.881,36 94.212,48
Απαιτήσει̋ από Πελάτε̋ 372.906,43 364.535,95
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.341.409,10 2.687.236,79

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.993.181,11 8.492.696,28

============= =============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (10.200 µτχ X 10,00 ~) 102.000,00 102.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρή̋ Θέση̋ -1.989.872,97 1.218.479,76

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ µετόχων Εταιρεία̋ (α) -1.887.872,97 1.320.479,76
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β) 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ (γ) = (α) + (β) -1.887.872,97 1.320.479,76

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 6.495.113,43 6.588.942,82
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 385.940,65 583.273,70

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.881.054,08 7.172.216,52

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.993.181,11 8.492.696,28

============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Κύκλο̋ εργασιών 1.882.800,57 2.021.631,28
Μικτά κέρδη / (ζηµιέ̋) 844.919,38 805.765,78
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 714.070,19 596.837,64
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων -2.349.440,53 659.572,55

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιέ̋) µετά από φόρου̋ (Α) -2.543.645,05 516.755,78
Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα:
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών / ζηµιών -2.307,67 -1.416,18
Αναβαλλόµενο̋ Φόρο̋ 599,99 368,21
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β) -1.707,68 -1.047,97

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου  ̋(Α)+(Β) -2.545.352,73 515.707,81

============= =============
Κέρδη / (ζηµίε̋) µετά από φόρου̋ ανά µετοχή - 
Βασικά (σε Ευρώ) -249,3770 50,6623
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) - 65,00
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 802.341,19 686.130,89

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2014 31/12/2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξη̋ χρήση̋ 
(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 1.320.479,76 1.420.288,44
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ 
(συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋) -2.543.645,05 516.755,78
Λοιπέ̋ προσαρµογέ̋ απ’ ευθεία̋ στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 -615.516,49
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -663.000,00 0,00
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών / ζηµιών -1.707,68 -1.047,97

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξη̋ χρήση̋ 
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) -1.887.872,97 1.320.479,76

============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ 
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσµατα προ φόρων -2.349.440,53 659.572,55
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ 88.271,00 89.293,25
Προβλέψει̋ -120.988,13 113.716,68
Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 3.089.960,49 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.140,60 886,84
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίε̋) 
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ -28.590,37 -63.621,75
Λοιπέ̋ προσαρµογέ̋ -2.307,67 -1.416,18

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
679.045,39 798.431,39

Πλέον/µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση̋ ή που σχετίζονται 
µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 15.331,12 23.066,97
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.769,78 -33.536,46
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -71.328,26 88.770,84
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.140,60 -886,84
Καταβεβληµένοι φόροι -303.916,73 -157.125,48

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) 318.760,70 718.720,42

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων -21.115,00 -45.076,25
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 28.590,37 63.621,75

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β) 7.475,37 18.545,50

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Μερίσµατα πληρωθέντα -663.000,00 0,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ) -663.000,00 0,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήση̋ (α) + (β) + (γ) -336.763,93 737.265,92
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 2.360.356,59 1.623.090,67

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 2.023.592,66 2.360.356,59

============= =============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Στι̋ Ετήσιε̋ Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ χρήση̋ 2014, έχουν τηρηθεί οι βασικέ̋
λογιστικέ̋ αρχέ̋ των Οικονοµικών Καταστάσεων τη̋ 31/12/2013.

2. Ο αριθµό̋ απασχολούµενου προσωπικού τη̋ Εταιρεία̋ ανέρχεται σε 10 και 12 άτοµα κατά
την  31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα.

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

4. Οι επενδύσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ κατά τη χρήση 2014 σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν
συνολικά σε € 21.115,00.

5. Οι ανέλεγκτε  ̋ φορολογικά χρήσει̋  τη  ̋ Εταιρεία  ̋ και η σχετική πρόβλεψη για διαφορέ̋
φορολογικού ελέγχου παρατίθενται στη σηµείωση 16 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

6. Υφίσταται αγωγή τρίτου κατά τη̋ Εταιρεία̋ για αποζηµίωση από εργατική υπόθεση ύψου̋ 
€ 72.093,00 (όπω̋ αυτό έχει διαµορφωθεί µετά την σε πρώτο βάθµο εκδίκαση), που
εκκρεµοδικεί. ∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη στι̋  Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋  για το ποσό αυτό.

7. Οι Οικονοµικέ  ̋Καταστάσει̋  τη  ̋Εταιρεία  ̋περιλαµβάνονται στι̋  ενοποιηµένε  ̋οικονοµικέ  ̋κατα-
στάσει̋  τη  ̋εταιρεία  ̋"ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική- ∆ιαγνωστικό,
Θεραπευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει 99,97%   (άµεσα και
έµµεσα) των µετοχών τη  ̋Εταιρεία  ̋και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίηση .̋

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων τη  ̋Εταιρεία  ̋για τι̋  χρήσει̋  
1/1-31/12/2014 και 1/1-31/12/2013  και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατο ,̋ ποσά 
€ -1.707,68 και € -1.047,97 αντίστοιχα, αφορούν στην αναγνώριση τη  ̋αναλογιστική  ̋ζηµία  ̋από
την µελέτη αποζηµίωση̋ προσωπικού (Σηµείωση 13  Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

9. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει για λοιπέ̋ προβλέψει̋ (αποζηµιώσει̋ αποχώρηση̋ προσωπικού
και επισφαλεί̋ απαιτήσει̋), σωρευτική πρόβλεψη µέχρι  31/12/2014 ποσό € 512.923,41 
(€ 15.504,57 και €  497.418,84 αντίστοιχα). 

10. Το  θέµα  έµφαση  ̋του Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  αναφέρεται στο γεγονό  ̋ότι το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων τη  ̋Εταιρεία  ̋έχει  καταστεί  αρνητικό και συνεπώ  ̋συντρέχουν οι  πρὁποθέσει̋  εφαρµο-
γή  ̋των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920 (Σηµείωση 8.1 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

11. Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία προέβει σε  αποµείωση τη̋ αξία̋ τη̋ συµµετοχή̋ τη̋ στην
συνδεδεµένη εταιρεία "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.", κατά ποσό € 3.089.960,49 (Σηµείωση 8.2 Ετή-
σιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

12. Από τι̋ συναλλαγέ̋ τη̋ Εταιρεία̋, µε τι̋ συνδεδεµένε̋ προ̋ αυτή εταιρείε̋ για τη χρήση
1/1/2014 έω̋ 31/12/2014 προέκυψαν σωρευτικά τα εξή̋ ποσά:
Έσοδα 0,00 ~
Έξοδα 68.313,68 ~
Απαιτήσει̋ 10.520,10 ~
Υποχρεώσει̋ 16.477,94 ~
∆εν υφίστανται αµοιβέ̋ Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.


