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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 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την
Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2008 31/12/2007
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 35.407.281,55 15.013.998,66
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 279.085,68 303.140,01
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 797.290,24 255.811,74−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.483.657,47 15.572.950,41============== =============

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008 31/12/2007

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (5.894.640µτχ Χ 2,00 €) 11.789.280,00 9.824.400,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -211.014,15 2.743.579,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 11.578.265,85 12.567.979,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 11.578.265,85 12.567.979,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.500.000,00 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.922,18 3.922,18
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 2.526.492,62
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.401.469,44 474.556,61−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 24.905.391,62 3.004.971,41−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 36.483.657,47 15.572.950,41============== =============

2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008 31/12/2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 12.567.979,00 7.860.899,07
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους -836.622,92 -205.120,07
Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 4.912.200,00
Καθαρό εισόδηµα απ’ ευθείας στην καθαρή θέση -153.090,23 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 11.578.265,85 12.567.979,00============== =============

3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -378.635,20 -287.141,63
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -963.378,82 -273.493,43−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -836.622,92 -205.120,07============ ============
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας -836.622,92 -205.120,07
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 
- Βασικά (σε Ευρώ) -0,1703 -0,0417
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) ---- ----
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -371.296,10 -277.427,88

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Αποτελέσµατα προ φόρων -963.378,82 -273.493,43
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 7.339,10 9.713,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 588.319,18 26.543,53
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -3.575,56 -40.191,73
Λοιπές προσαρµογές -70.276,51 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

-441.572,61 -277.427,88−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 3.691,53 1.116,14
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 9.638.146,65 -1.067.177,90
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -299.553,00 -26.543,53
Καταβεβληµένοι φόροι -2.280,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.898.432,57 -1.370.033,17−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άEλων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων -20.400.621,99 -6.877.335,20
Τόκοι εισπραχθέντες 3.575,56 40.191,73−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -20.397.046,43 -6.837.143,47−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 4.912.200,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.500.000,00 2.526.492,62
Εξοφλήσεις δανείων -2.526.492,62 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 11.973.507,38 7.438.692,62−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 474.893,52 -768.484,02
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 248.823,57 1.017.307,59−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 723.717,09 248.823,57============== =============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά την περίοδο από 1.1.2008 εώς 31.12.2008
ανήλθαν σε 20.400.621,99 ~.

2. Ο αριθµός του απασχολούµενου πρσωπικού κατά την 31/12/2008 και την 31/12/2007,
ανέρχεται σε 4 και 2 εργαζόµενους αντίστοιχα.

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

4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31/12/2007.
5. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2007 µέχρι σήµερα,

µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Κατά την διάρκεια της χρήσης
2008, η διοίκηση της εταιρείας αποδέχθηκε βάσει του Ν.3697/2008 την περαίωση των
ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2003 µέχρι 2006 από την οποία προέκυψε η ελάχιστη
καταβολή υψους 600~ ανά χρήση. (Σηµ.15 Οικ. Κατασ.)

6. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία, σωρευτική µέχρι την 31/12/08 ποσό ~ 3.922,18.

7. Την 1/11/2008 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία
αποφασίστηκαν οι κατωτέρω αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου: α) κατά το ποσό
των ~1.964.880,00 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της Εταιρίας µε την έκδοση και
δωρεάν διανοµή 982.440 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας
~2,00 ανά µετοχή, υπέρ παλαιών µετόχων κατά την αναλογία της συµµετοχής τους
στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται
προέρχονται από το λογαριασµό «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Η
πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης έγινε
µε την από 4/3/2009 απόφαση του ∆.Σ. η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών την 18/3/2009 (Απόφαση 1043/18.3.2009 Νοµαρχίας Λάρισας).
β) κατά το ποσό των €4.857.144,00 µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης
υπέρ των παλαιών µετόχων της, µε αναλογία 0,412 νέες µετοχές για κάθε µία (1)
παλαιά µετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 2.428.572 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας ~2,00, µε τιµή διάθεσης € 3,50 ανά µετοχή. Η διαφορά µεταξύ
της ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής τους, ύψους ~
3.642.858,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο» (Αποφ.υπ' αριθµ.5486/21.11.2008 Νοµαρχίας Λάρισας). 

8. ∆εν υπάρχουν ποσά αγορών και πωλήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από
µερίσµατα) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και υπόλοιπα
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη.

9. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας "ΙΑΣΩ Α.Ε. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει 67,93% των
µετοχών της Εταιρείας και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίησης.


