
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5045001000 (Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 53442/01ΑΤ/Β/02/460)

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ 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.)

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 MEDSTEM

SERVICES 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.

Αρµόδια Υπηρεσία—Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο): Περιφέρεια Αττικής Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης-π.ε.Βορείου Τοµέα Αθηνών ∆ιέυθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.groupiaso.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: Σταµατίου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Βλαχούσης Αντώνιος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Μαµελετζής Χαράλαµπος, 

Μέλη:  Στρατάκης Νικόλαος, Φαφούτης Ξενοφών

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 22 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 ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

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

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσµατα πρό φόρων —528.610,17 —355.761,78

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 58.154,14 65.675,55

Προβλέψεις 177.987,76 2.825,95

Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 605.679,12

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 879,34 25.623,21

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)

επενδυτικής δραστηριότητας 822.063,36 —24.893,90

Λοιπές προσαρµογές —902,41 1.240,61--------------------------------------- ---------------------------------------
529.572,02 320.388,76

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 2.305,02 —4.426,70

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 19.060,61 —11.629,00

(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) —320.158,20 126.932,82

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα —879,34 —25.623,21

Καταβεβληµένοι φόροι —68.350,86 —213.990,03

(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογ/µών ενεργητικού και εκροή προβλέψεων 810,00 0,00--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 162.359,25 191.652,64

Eπενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων —72.292,21 —61.211,55

Τόκοι εισπραχθέντες 21.596,70 18.643,90--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) —50.695,51 —42.567,65

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Χορηγηθέντα δάνεια 0,00 —1.000.000,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 —1.000.000,00

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 162.359,25 —850.915,01

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.172.677,65 2.023.592,66

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.335.036,90 1.172.677,65

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση2016 ανήλθαν στο ποσό των € 72.292,21.
2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας ανέρχεται κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015, σε

8 µισθωτούς. 
3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο

επιβολής πρόσθετων φόρων και  προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί. Η έκβαση
του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει
σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσό ύψους περίπου € 8,5 χιλ. Για τις χρήσεις 2011 έως 2015 η Εταιρεία
ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Οµοίως θα
ελεγχθεί και η χρήση 2016.

4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2015. Η εταιρεία εφαρµόζει τα "The I.F.R.S. Stable Platform
2005", από την 1/1/2005.

5. Η Εταιρεία, έχει σχηµατίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού και επισφαλείς
απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη µέχρι 31/12/2016 ποσό € 867.203,17 (€ 18.428,07 και € 848.775,10 αντίστοιχα).

6. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστασεις της
εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική- ∆ιαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό
Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει άµεσα και έµµεσα το 99,97% των µετοχών της Εταιρείας και
εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίησης.

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

8. Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων της εταιρείας τόσο για τη χρήση 1/1-
31/12/2016 όσο και για τη χρήση 1/1-31/12/2015, αφορούν στην αναγνώριση του αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας
από την µελέτη αποζηµίωσης προσωπικού (Σηµείωση 12 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

9. Εντός της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία προέβη στη πώληση της συµµετοχής της στην θυγατρική εταιρεία του
Οµίλου "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.". Από την εν λόγω συναλλαγή προέκυψε ζηµία € 856.160,06 η οποία επιβάρυνε τα
Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. (Σηµείωση 7 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων)

.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 393.385,07 379.247,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.372.946,31 3.348.070,71

Αποθέµατα 81.003,04 83.308,06

Απαιτήσεις από Πελάτες 40.130,38 198.454,95

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.856.377,22 1.509.019,89--------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.743.842,02 5.518.100,61

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

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων —1.706.322,64 —1.330.135,32--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων —1.604.322,64 —1.228.135,32

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.086.249,91 6.323.978,43

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 261.914,75 422.257,50--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων 6.348.164,66 6.746.235,93

============= =============
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.743.842,02 5.518.100,61

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

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

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

Κύκλος εργασιών 1.461.072,95 1.668.784,22

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 581.541,07 536.821,56

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 294.332,53 250.646,65

Κέρδη/ζηµίες προ φόρων —528.610,17 —355.761,78

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) —375.546,61 658.856,82

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών —902,41 1.240,61

Αναβαλλόµενος Φόρος 261,70 —359,78

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) —640,71 880,83

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) —376.187,32 659.737,65

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή — Βασικά (σε Ευρώ) —36,8183 64,5938

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 352.486,67 316.322,20

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) —1.228.135,32 —1.887.872,97

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) —376.187,32 659.737,65--------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης

(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) —1.604.322,64 —1.228.135,32
============= =============

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.∆.Τ. Κ 030874

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΖ 050359

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 620710 (ΑΡ. Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 64973)

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2017

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΑ 019554

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΙ 619215


