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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2009 31/12/2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 64.918.989,00 35.407.281,55
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 417.331,62 279.085,68
Αποθέματα 201.040,75 0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.402.126,76 797.290,24−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 66.939.488,13 36.483.657,47============== =============

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (11.069.874μτχ Χ 2,00 ~) 22.139.748,00 11.789.280,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 6.692.186,10 -211.014,15−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 28.831.934,10 11.578.265,85
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 28.831.934,10 11.578.265,85−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.000.000,00 14.500.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.631,10 3.922,18
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.000.000,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.093.922,93 10.401.469,44−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 38.107.554,03 24.905.391,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 66.939.488,13 36.483.657,47============== =============

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -991.596,97 -378.635,20
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -972.520,04 -963.378,82−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -859.650,75 -836.622,92
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -859.650,75 -836.622,92
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 -153.090,24−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -859.650,75 -989.713,16============= =============
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -859.650,75 -989.713,16
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) -0,0831 -0,1189
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -987.269,11 -371.296,10

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 11.578.265,85 12.567.979,01
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -859.650,75 -989.713,16
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 18.113.319,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 28.831.934,10 11.578.265,85============== =============

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008
Κέρδη Περιόδου -972.520,04 -963.378,82
Αποσβέσεις 4.327,86 7.339,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.707,50 588.319,18
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -22.784,43 -3.575,56
Λοιπές προσαρμογές 9.708,92 -70.276,51−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

-977.560,19 -441.572,61−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -201.040,75 0,00
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 55.437,77 3.691,53
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -307.544,51 9.638.146,65
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -3.707,50 -299.553,00
Καταβεβλημένοι φόροι -23.290,44 -2.280,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.457.705,62 9.340.005,18−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άFλων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων -29.516.035,31 -20.400.621,99
Τόκοι εισπραχθέντες 22.784,43 3.575,56−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -29.493.250,88 -20.397.046,43−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 14.113.317,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 17.500.000,00 14.500.000,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -2.526.492,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 31.613.317,00 11.973.507,38−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 662.360,50 11.973.507,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 723.717,09 248.823,57−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.386.077,59 723.717,09============== =============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά την περίοδο από 1.1.2009 εώς 31.12.2009 ανήλθαν σε
29.516.035,31 ~.

2. Ο αριθμός του απασχολούμενου πρσωπικού κατά την 31/12/2009 και την 31/12/2008,
ανέρχεται σε 44 και 4 υπαλλήλους 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 31/12/2008.
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. (Σημ.16 Οικ.Κατασ.)

6. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, σωρευτική μέχρι την 31/12/09 ποσoύ ~ 13.631,10 (Σημείωση 13 Οικ.Κατ.).

7. Στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας την 31/12/2009, δεν συμπεριλαμβάνονται
στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα όπως απαιτείται από το
αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 1 ή επιτρέπεται από άλλα Δ.Π.Χ.Α., ενώ στην κατάσταση Συνολικών
Εσόδων της Εταιρείας κατά την 31/12/2008, περιλαμβάνονται τα ποσά των ~ -153.090,24 που
αφορούν σε επανεκτίμηση ακινήτων. (Σημείωση 20 Ετήσιων Οικονομικών Κατάστασεων).

8. Την 3/3/09 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. στις 1/11/2008 και
πραγματοποιήθηκε από την 1/11/2008 έως και την 3/3/2009. Κατόπιν των ανωτέρω, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ~ 4.857.144,00 με την έκδοση 2.428.572
νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ~ 2,0 εκάστη. Η
διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους,
συνολικού ύψους ~ 3.642.858, έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». (ΦΕΚ 2554/07.04.09).

9. Με την από 04/04/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
εταιρείας "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ", αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ~ 5.493.324,00 με μετρητά, με την
έκδοση 2.746.662 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ~ 2,00 η κάθε μια και τιμή
διάθεσης ~ 3,50 από την οποία προέκυψε «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιον» ~ 4.119.993,00 (1799/06.05.2009 απόφαση Νομαρχιακής Αυτ/σης Λάρισας).

10. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστασεις της εταιρείας "ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική-
Διαγνωστικό, Θεραπευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε."που έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει
75,65% των μετοχών της Εταιρείας και εφαρμόζει την ολική μέθοδο ενοποίησης.

11. Ορισμένα κονδύλια της κατάστασης συνολικών εσόδων της προηγούμενης χρήσης 2008,
αναταξινομήθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας και παρουσίασης.Οι εν λόγω αλλαγές, δεν
έχουν καμμία επίπτωση στον κύκλο εργασιών και στα Ίδια Κεφάλαια των δημοσιευμένων
Οικονομικών Καταστάσεων  της προηγούμενης χρήσης ενώ οι αλλαγές που προέκυψαν από
τις αναταξινομήσεις στα  αποτελέσματα μετά από φόρους και στα συνολικά συγκεντρωτικά
έσοδα μετά από φόρους της Εταιρείας, παρουσιάζονται στη σημείωση 20 των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων.


