
Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Οµίλου 
 
Προς την  τακτική γενική συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την 

επωνυµία 
 “ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ “,   
επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2005 

 
Μαρούσι , 29 Μαρτίου 2006 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι , 
 
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων για 

την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005, σας παρουσιάζουµε την 

παρούσα έκθεση µας επί των πεπραγµένων της ίδιας εταιρικής χρήσης. 

Γενικά 

Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η έβδοµη σε ενοποιηµένη βάση κατά σειρά και 

περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως και την 31η 

∆εκεµβρίου 2005. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς των εταιρειών του Οµίλου, όπως ορίζονται 

από τα καταστατικά τους. 

Ο Ενοποιηµένος Ισολογισµός, τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης και οι 

Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές της ως άνω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκε και υποβάλλεται 

στη Γενική Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία των εταιρειών και 

συντάχθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για το 

σύνολο των εταιρειών που εµπεριέχονται στην ενοποίηση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια αναδροµή επί των εργασιών του Οµίλου, των 

στοιχείων του Ενοποιηµένου Ισολογισµού, και των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων της 

κλειόµενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

Έσοδα : Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε  116,7 εκατ.€ έναντι  97,8 εκατ.€ 

της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας  αύξηση  19,3% περίπου. Η αύξηση του 

ενοποιηµένου κύκλου εργασιών κρίνεται ικανοποιητική λόγω της αύξησης της 

πληρότητας της θυγατρικής ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ και της σταθερής εξέλιξης των µεγεθών 

της µητρικής ΙΑΣΩ ΑΕ. 



Πιο συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΙΑΣΩ GENERAL AE παρουσίασε 

αύξηση  67,90% και ανήλθε σε  39,8 εκατ.€ την χρήση 2005 από 23,7 εκατ.την χρήση 

2004. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές εσωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 52,2% σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος και προσέγγισαν τα 10.296 περιστατικά µε αντίστοιχη αύξηση 

των περιστατικών εξωτερικών ασθενών. 

Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη  προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε 9,1 εκατ.€ έναντι 

7,5 εκατ.€ της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,3% ( 1,6 εκατ.€). 

Η παραπάνω αύξηση των ενοποιηµένων κερδών οφείλεται  κυρίως στον περιορισµό των 

ζηµιών της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL AE λόγω της προαναφερθείσας 

βελτίωσης της πληρότητάς της.  

Κέρδη µετά από φόρους :Τα κέρδη  µετά από φόρους ανήλθαν σε 5,7 εκατ.€  έναντι 

4,2 εκατ.€ , παρουσιάζοντας αύξηση 35,7 %. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην 

µείωση του φορολογικού συντελεστή από 35 % για την χρήση 2004 σε 32% για την 

χρήση 2005 και αφετέρου στην βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της θυγατρικής 

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ. 

Επενδύσεις: Οι νέες επενδύσεις του οµίλου σε ενσώµατα πάγια ανήλθαν σε 11,8 

εκατ.€. Το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων αυτών, αφορά κυρίως στη αποπεράτωση 

του κτιριακού συγκροτήµατος της Παιδιατρικής Κλινικής, καθώς και στην υπόγεια 

διασύνδεση των υπαρχόντων κτιρίων της µητρικής Εταιρείας αλλά και στην αγορά νέου 

εξοπλισµού της ήδη λειτουργούσας θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL AE. 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: Οι προµηθευτές και  λοιπές υποχρεώσεις του 

Οµίλου παρουσίασαν µείωση κατά 40 εκατ. € περίπου. Η µείωση αυτή οφείλεται στην 

εξόφληση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου 

τραπεζικού δανεισµού της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL AE, καθώς και στην 

εξόφληση της επιστροφής κεφαλαίου στους µετόχους της µητρικής εταιρείας ποσού  

14,8 εκατ. €, σύµφωνα µε την από 17/12/2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της.  

∆ανεισµός: Ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου , παρουσίασε αύξηση κατά 45,1 εκατ.€ . 

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην σύναψη 7ετούς οµολογιακού δανείου ύψους 45 εκατ.€ 

από την θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ µε προσηµείωση επί των ακινήτων της 

συνολικού ποσού 54 εκατ.€. Το οµολογιακό αυτό δάνειο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά 



για εξόφληση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και για εξόφληση υφιστάµενου 

βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της θυγατρικής εταιρείας.  

 Ίδια κεφάλαια : Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 1,5 εκατ.€ , 

που οφείλεται στην βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου. 

Λοιπές πληροφορίες – σχόλια : 

Την χρονιά που πέρασε , συνεχίσαµε να παρέχουµε ιατρικές υπηρεσίες αρίστης 

ποιότητας ανταποκρινόµενοι στις υψηλές απαιτήσεις του συνεχούς αυξανόµενου αριθµού 

ασθενών που µας εµπιστεύονται.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική πολιτική της Εταιρείας επικεντρώνεται στη διατήρηση της 

ηγετικής της θέσης στον κλάδο των Ιδιωτικών Μαιευτηρίων µε παράλληλη ενίσχυση και 

ανάπτυξη των υψηλής ποιότητας ∆ιαγνωστικών Υπηρεσιών που ήδη παρέχει και 

αφετέρου στη στρατηγική τοποθέτηση της στην αγορά περιστατικών Γενικής και 

καρδιοχειρουργικής  Κλινικής µέσω της θυγατρικής της ΙΑΣΩ GENERAL.  

Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο εξελίχτηκε και η επένδυση για την δηµιουργία της 

Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής µε τη επωνυµία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ σε ιδιόκτητα 

οικόπεδα της εταιρείας. Συγκεκριµένα στην θυγατρική εταιρεία εντός του 2006 

ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου συνολικού ποσού 4.257.240 €, µε την έκδοση 

327.480 µετοχών και µε τιµή διάθεσης 13 € έκαστη. Η µητρική εταιρεία συµµετείχε στην 

αύξηση αυτή µε ποσό ύψους 3.065.426 € ήτοι ποσοστό 72%, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

καλύφθηκε από συµµετοχή ιατρών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας.  

Η θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ SERVICES AE, µε την από 5/12/2005 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, µετονοµάστηκε σε MEDSTEM ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ενώ παράλληλα εντός του ∆εκεµβρίου του 2005 ολοκλήρωσε 

επιτυχώς τη δηµιουργία της µονάδος συλλογής, επεξεργασίας και φύλαξης 

βλαστοκυτάρων, η οποία προσδοκάται ότι θα αυξήσει σηµαντικά τον κύκλο εργασιών και 

τα κέρδη του Οµίλου.  

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, 

καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2005, είµαστε 

της άποψης ότι, τίθενται στην διάθεση σας κύριοι µέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για να προχωρήσετε στην έγκριση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και στην απαλλαγή του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 



 
 
Με τιµή, 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών 

Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
 
 
 
Αθανάσιος Χανδακάς 
Πρόεδρος  
 

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες είναι αυτή που 

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που χορήγησα µε 

ηµεροµηνία 28 Μαρτίου 2006. 

 

Αθήνα,  30 Μαρτίου 2006 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Κωνσταντίνος  Π. Πετρόγιαννης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11991 

  

 


