
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 ετήσιε  ̋οικονοµικέ  ̋καταστάσει̋ , ενοποιηµένε  ̋και µη, κατά τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.)

ÉÁÓÙ GENERAL ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ×ÏËÁÑÃÏÕ Á.Å.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30776/01ΑΤ/Β/94/2338 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1546101000 - Α.Φ.Μ.: 094237943

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

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

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2014 31/12/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 42.825.936,47 47.884.763,67
Ἁλα περιουσιακά στοιχεία 32.694,96 78.649,18
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.735.826,94 4.135.080,32
Αποθέµατα 997.961,15 1.155.943,70
Απαιτήσει̋ από Πελάτε̋ 22.035.169,74 24.242.641,42
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.097.364,91 6.408.157,13

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 72.724.954,17 83.905.235,42

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

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (57.370.000 µτχ Χ 0,31~) 17.784.700,00 17.784.700,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρή̋ Θέση̋ 2.936.541,02 10.010.740,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ µετόχων Εταιρεία̋ (α) 20.721.241,02 27.795.440,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β) 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ (γ) = (α) + (β) 20.721.241,02 27.795.440,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 0,00 26.640.000,00
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 2.690.159,22 2.631.152,18
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 27.306.000,00 1.480.000,00
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 22.007.553,93 25.358.643,24

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 52.003.713,15 56.109.795,42

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 72.724.954,17 83.905.235,42

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

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Κύκλο̋ εργασιών (µετά από Rebate & Claw back) 33.155.005,65 32.322.406,75
Μικτά κέρδη / (ζηµιέ̋) 964.133,20 1.264.398,41
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.750.706,28 -2.455.775,77
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων -6.222.123,65 -5.613.123,88

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιέ̋) µετά από φόρου̋ (Α) -6.328.606,36 -5.127.075,44
Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ -6.328.606,36 -5.127.075,44
∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ - -

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ζηµιέ̋ από αναπροσαρµογή εύλογη̋ αξία̋ 
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων -892.648,99 0,00
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών -114.908,61 -66.388,87
Αναβαλλόµενο̋ Φόρο̋ 261.964,98 17.261,11
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β) -745.592,62 -49.127,76

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου  ̋(Α)+(Β) -7.074.198,98 -5.176.203,20

============== ==============
Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ -7.074.198,98 -5.176.203,20
∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ - -

Κέρδη / (ζηµίε̋) µετά από φόρου̋ 
ανά µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) -0,1103 -0,0894
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) - -
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 807.359,01 821.449,35

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 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) 27.795.440,00 33.059.109,92
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ 
(συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋) -6.328.606,36 -5.127.075,44
Υπεραξία από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων -660.560,25 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενη̋ φορολογία̋ 
απ' ευθεία̋ στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 -87.466,72
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών -85.032,37 -49.127,76

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξη̋ χρήση̋
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 20.721.241,02 27.795.440,00

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

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

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσµατα προ φόρων -6.222.123,65 -5.613.123,88
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ 2.558.065,29 3.277.225,12
Προβλέψει̋ 1.847.348,38 1.490.817,36
Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 1.863.063,99 1.974.098,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.188.752,73 1.194.505,72
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίε̋)
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ -19.227,71 -4.117,16
Λοιπέ̋ προσαρµογέ̋ 2.138.330,18 4.637.125,95

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
3.354.209,21 6.956.531,78

Πλέον/µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση̋ ή που σχετίζονται 
µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 157.982,55 47.282,11
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -274.028,03 4.983.285,37
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.717.188,46 -6.350.181,44
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -770.705,48 -1.037.046,30
Καταβεβληµένοι φόροι 6.144,22 -165.201,27
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντο̋ 
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων -46.396,81 -79.475,49

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(α) -1.289.982,80 4.355.194,76

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -295.243,01 -610.230,36
Εισπράξει̋  από πωλήσει̋  ενσώµατων και ά̔λων πάγιων στοιχείων 0,05 1.320,02
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 21.331,80 11.256,28
Εισπράξει̋ επιχορηγήσεων 29.733,94 18.698,29
Αγορέ  ̋χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προ  ̋πώληση 0,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(β) -244.177,22 -578.955,77

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εξοφλήσει̋ δανείων -814.000,00 -1.480.000,00
Εξοφλήσει̋ υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικέ̋ 
µισθώσει̋ (χρεολύσια) -41.797,37 -225.646,84

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(γ) -855.797,37 -1.705.646,84

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήση̋ (α) + (β) + (γ) -2.389.957,39 2.070.592,15
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 3.142.941,49 1.072.349,34

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 752.984,10 3.142.941,49

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

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικέ̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ των Οικονοµικών Καταστάσεων τη̋ 31/12/2013.
2. Για το σύνολο των ακινήτων τη̋ Εταιρεία̋, υπάρχουν εµπράγµατα βάρη υπέρ τη̋

Εθνική̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋  και τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋ Κύπρου LTD
ποσού 36.720.000,00€ για  εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ποσού 30.600.000,00€ το
ανεξόφλητο  υπόλοιπο του οποίου στι̋ 31/12/14 ανερχόταν σε 27.306.000,00 €.

3. Ο αριθµό̋ απασχολούµενου προσωπικού τη̋ Εταιρεία̋ ανέρχεται σε 504 και 470
άτοµα κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα.

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

5. Οι επενδύσει̋ σε πάγια στοιχεία κατά την χρήση από 1.1.2014 έω̋ 31.12.2014
ανήλθαν σε 295.243,01 €.

6. Υφίστανται αγωγέ̋ τρίτων κατά τη̋ Εταιρεία̋ για αποζηµιώσει̋ αρχικού αγωγικού
αιτήµατο̋ (όπω̋ αυτό έχει διαµορφωθεί µετά την σε πρώτο βαθµό εκδίκαση αρκετών
εκ των υποθέσεων) περίπου €20,62 εκατ., που εκκρεµοδικούν. Αν και η τελική έκβαση
των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία
έχει σχηµατίσει την 31/12/2014 σωρευτική πρόβλεψη στι̋ Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋
ποσό περίπου €1,323 εκατ. µε επιβάρυνση στα Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια
(Σηµείωση 20 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

7. Οι Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ περιλαµβάνονται στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋
καταστασει̋ τη̋ εταιρεία̋ "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική-
∆ιαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα το Μαρούσι και κατέχει
το 97,07% των µετοχών τη̋ Εταιρεία̋ και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίηση̋.

8. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει για προβλέψει̋ αποζηµίωση̋ αποχώρηση̋ προσωπικού και
επισφαλεί̋ απαιτήσει̋, µέχρι την 31/12/14, σωρευτική πρόβλεψη ποσό €1.065.618,76 και
€11.784.755,14 αντίστοιχα. (Σηµείωση  14 & 9 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων τη̋ Εταιρεία̋ για τη χρήση
2014  και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατο̋ αφορούν: α) ποσό 
-85.032,37 € στην αναγνώριση τη̋ αναλογιστική̋ ζηµία̋ από την µελέτη αποζηµίωση̋
προσωπικού (Σηµείωση 14 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων) και β) ποσό ύψου̋ 
€ -660.560,25 σε ζηµία αποµείωση̋ που προέκυψε από εκτίµηση (αναπροσαρµογή) τη̋
αξία̋ των ακινήτων του̋ (Σηµείωση 6 & 26 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων). Για τη
χρήση 1/1-31/12/2013 τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  τη̋
Εταιρεία̋ και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατο̋, αφορά ποσό € -49.127,76 στην
αναγνώριση ζηµία̋ από την  αναλογιστική µελέτη αποζηµίωση̋ προσωπικού.

10. Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβει σε αποµείωση των συµµετοχών σε συγγενή
εταιρεία, κατά ποσό € 1,86 εκατ. (Σηµείωση 8.2 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

11. Οι προβλέψει̋ για τη χρήση 1/1-31/12/2014 για Rebate & Clawback του άρθρου 100 του
Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασµών προ̋ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ
Φ.Π.Α.) σε ποσό € 1,10 εκατ.

12. Πληροφορίε̋ για τι̋ ανέλεγκτε̋ φορολογικά χρήσει̋ τη̋ εταιρεία̋ παρατίθενται στη
σηµείωση 17 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.

13. Τα σηµαντικά γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα τη̋ 31/12/2014
παρατίθενται στη Σηµείωση 29 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

14. Το θέµα έµφαση̋ του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονό̋ ότι η Εταιρεία
αναγνώρισε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 µακροπρόθεσµο µέρο̋ των Οµολογιακών
∆ανείων ποσού €23.310.000,00 στι̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ µε αποτέλεσµα αυτέ̋
να υπερβούν το σύνολο των  κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού τη̋.

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

Χολαργό̋, 22 Μἀου 2015
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ΟΜΙΛΟΥ O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ
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