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ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.)

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. (Εκδότης). Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη

διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρµόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.groupiaso.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: Σταµατίου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Α: Σαρρής Σπυρίδων, ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Φαφούτης Ξενοφών, Μέλη: Βλαχούσης Αντώνιος, 

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ, Μαµελετζής Χαράλαµπος, Πετρόπουλος Παρασκευάς, Στρατάκης Νικόλαος, Τσιταµπάνης Μηνάς, Φουστάνος Ανδρέας

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 24 Απριλίου 2017

Νόµιµος Ελεγκτής: Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921)

Ελεγκτική εταιρεία: Ecovis Hellas S.A.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµίες) πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -2.839.408,61 -4.402.028,44

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 2.340.277,06 2.370.095,70

Προβλέψεις 2.916.214,02 3.942.262,29

Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 1.112.540,98 756.916,12

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 760.405,35 1.092.023,20

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)

επενδυτικής δραστηριότητας -6.488,90 -8.459,71

Λοιπές προσαρµογές 3.169.109,95 3.780.615,39--------------------------------------- ---------------------------------------
7.452.649,85 7.531.424,55

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -223.462,23 10.594,68

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -4.001.033,76 -6.836.458,10

Μείωση/(αύξηση) λοιπών λογαριασµών ενεργητικού 18.490,00 -355,50

(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.061.859,12 296.997,71

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα -820.775,89 -1.192.295,39

Εκροή προβλέψεων 0,00 -2.461,02--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.364.008,85 -192.553,07

Eπενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -933.937,77 -372.836,18

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 52,10 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 6.488,90 8.459,71--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -927.396,77 -364.376,47

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 436.612,08 -556.929,54

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 196.055,06 752.984,10

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 632.667,14 196.055,06

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2015.
2. Επί των ακινήτων της Εταιρείας την 31/12/2016, υφίστανται εµπράγµατα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της

Ελλάδος  και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου LTD ύψους € 36,72 εκατ. 
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας  ανέρχεται σε 507 και 498 άτοµα κατά την 31/12/2016 και

31/12/2015 αντίστοιχα.
4. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους δια του σταθµισµένου µέσου όρου του

αριθµού µετοχών.
5. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά την χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 ανήλθαν σε 933.937,77€.
6. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας για αποζηµιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήµατος (όπως αυτό έχει

διαµορφωθεί µετά την σε πρώτο βαθµό εκδίκαση αρκετών εκ των υποθέσεων) ποσό περίπου €16,75 εκατ., που
εκκρεµοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο,
η Εταιρεία έχει σχηµατίσει την 31/12/2016 σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις ποσό περίπου
€3,517 εκατ. (Σηµείωση 21 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων). 

7. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζηµίωσης αποχώρησης προσωπικού, λοιπές αµοιβές τρίτων
και επισφαλείς απαιτήσεις), µέχρι την  31/12/16, σωρευτική  πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις ποσό
περίπου €17,34 εκατ. (Σηµείωση  8,13 &27 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων). 

8. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική  Γενική Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική- ∆ιαγνωστικό, Θεραπευτικό &
Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα το Μαρούσι, κατέχει το 97,07% των µετοχών της Εταιρείας  και εφαρµόζει
την ολική µέθοδο ενοποίησης.

9. Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην Κατάσταση  Συνολικών Εισοδηµάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1-
31/12/2016 και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος αφορούν:  α) ποσό € 93.569,19  στην αναγνώριση του
αναλογιστικού κέρδους από την µελέτη αποζηµίωσης προσωπικού (σηµείωση 13  Ετήσιων   Οικονοµικών
Καταστάσεων). Β) ποσό ύψους € -189.795,95  σε ζηµία που προέκυψε από την εκτίµηση (αναπροσαρµογή) της
αξίας των ακινήτων της  (Σηµειώσεις 5 & 23 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

10. Οι προβλέψεις για τη χρήση 1/1-31/12/2016 για Rebate & Clawback του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των
υποβληθέντων λογαριασµών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε ποσό € 3,15 εκατ. (Σηµείωση 4 Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων).

11. Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη σε περαιτέρω αποµείωση της συµµετοχής της σε θυγατρική εταιρεία,
κατά ποσό €1,067 εκατ. (Σηµείωση 7 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

12. Τα σηµαντικά γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα της 31/12/2016 παρατίθενται στη Σηµείωση 31
των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

13. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές, συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από µερίσµατα),
σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας, στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της  µε τις συνδεδεµένες
προς αυτή εταιρείες έχουν ως εξής:
α) Έσοδα 275.883,12 €
β) Έξοδα 1.904.790,69 €
γ) Απαιτήσεις 357.890,82 €
δ) Υποχρεώσεις 4.961.228,32 €
∆εν υφίστανται αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 38.982.309,49 40.831.069,45

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 141.922,17 29.848,52

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.567.850,19 3.669.147,73

Αποθέµατα 1.210.828,70 987.366,47

Απαιτήσεις από Πελάτες 21.405.061,81 22.589.963,91

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.938.990,02 3.750.669,28--------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70.246.962,38 71.858.065,36

============= =============
31/12/2016 31/12/2015

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (57.370.000 µτχ Χ 0,31 €) 17.784.700,00 17.784.700,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -2.591.691,28 195.014,34--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων Εταιρείας 15.193.008,72 17.979.714,34

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 27.306.000,00 27.306.000,00

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.876.935,77 4.353.329,27

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.871.017,89 22.219.021,75--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων 55.053.953,66 53.878.351,02

============= =============
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 70.246.962,38 71.858.065,36

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κύκλος εργασιών (µετά από Rebate & Claw back) 32.724.565,50 32.196.629,36

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 3.474.027,57 3.058.962,21

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων -972.951,18 -2.561.548,83

Κέρδη/ζηµίες προ φόρων -2.839.408,61 -4.402.028,44

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -2.690.478,86 -2.703.712,88

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα

Ζηµίες από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων -267.318,24 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών 131.787,59 -29.380,15

Αναβαλλόµενος Φόρος 39.303,89 -8.433,65

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) -96.226,76 -37.813,80

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -2.786.705,62 -2.741.526,68

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή — Βασικά (σε Ευρώ) -0,0469 -0,0471

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή — (σε Ευρώ) — —

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.367.325,88 -191.453,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης

(1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) 17.979.714,34 20.721.241,02

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -2.786.705,62 -2.741.526,68--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης

(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 15.193.008,72 17.979.714,34
============= =============

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.∆.Τ. Κ 030874

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΦΑΦΟΥΤΗΣ

Α.∆.Τ. Σ 016898

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. Ξ 357081 (ΑΡ. Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 49181)

Χολαργός, 24 Απριλίου 2017


