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

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 282.662.070,11 293.754.875,81 130.513.158,81 134.093.125,61
Α�λα περιουσιακά στοιχεία 1.591.441,95 1.556.370,87 1.043.876,51 1.113.347,96
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 869.410,90 901.818,82 125.693.829,30 129.133.318,90
Αποθέματα 4.363.495,44 5.438.901,43 1.734.108,31 2.357.564,88
Απαιτήσεις από Πελάτες 41.049.380,18 38.736.277,78 6.744.491,41 6.566.583,75
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.018.333,74 43.496.629,33 26.006.401,61 23.028.655,63−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 380.554.132,32 383.884.874,04 291.735.865,95 296.292.596,73===================== ===================== ===================== =====================

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (53.155.053 μτχ Χ 0,44~) 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 92.783.756,42 98.523.256,40 144.824.598,36 144.989.553,71−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 116.171.979,74 121.911.479,72 168.212.821,68 168.377.777,03
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 7.005.017,38 13.094.903,19 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 123.176.997,12 135.006.382,91 168.212.821,68 168.377.777,03−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 135.250.000,00 121.850.000,00 69.750.000,00 69.750.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.107.614,88 35.996.141,49 21.236.458,23 22.473.596,99
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 21.350.000,00 22.400.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66.669.520,32 68.632.349,64 27.036.586,04 30.191.222,71−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 257.377.135,20 248.878.491,13 123.523.044,27 127.914.819,70−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 380.554.132,32 383.884.874,04 291.735.865,95 296.292.596,73===================== ===================== ===================== =====================

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

O OMIËÏÓ
1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009

Κύκλος εργασιών 114.506.369,80 133.726.248,88 31.570.285,13 41.458.515,25
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 13.363.943,44 31.390.150,31 1.186.553,30 8.274.811,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 5.609.120,29 22.247.251,27 -1.528.834,05 5.299.253,85
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 4.113.958,44 20.725.239,07 -2.159.305,57 4.980.118,62−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -1.150.036,73 13.909.725,82 -2.368.429,41 3.621.917,25
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 93.540,31 13.973.686,56 -1.865.430,05 3.679.534,23
Δικαιώματα μειοψηφίας -1.243.577,04 -63.960,74 -502.999,36 -57.616,98

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -1.150.036,73 13.909.725,82 -2.368.429,41 3.621.917,25===================== ===================== ===================== =====================Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 93.540,31 13.973.686,56 -1.865.430,05 3.679.534,23
Δικαιώματα μειοψηφίας -1.243.577,04 -63.960,74 -502.999,36 -57.616,98

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) 0,0018 0,2629 -0,0351 0,0692
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.882.079,36 28.908.783,05 1.215.239,17 7.542.453,01

H ETAIΡΕΙΑ
1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009

Κύκλος εργασιών 67.026.253,79 79.719.951,09 19.435.981,06 25.601.398,33
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 13.483.023,37 25.646.207,77 2.544.491,59 7.637.313,62
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 11.223.843,81 20.663.292,52 1.857.058,15 6.260.235,65
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 11.486.333,20 20.426.007,65 1.568.045,43 6.051.595,24−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 5.682.100,48 15.195.139,33 832.539,52 4.454.330,42
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 5.682.100,48 15.195.139,33 832.539,52 4.454.330,42
Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 5.682.100,48 15.195.139,33 832.539,52 4.454.330,42===================== ===================== ===================== =====================Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 5.682.100,48 15.195.139,33 832.539,52 4.454.330,42
Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) 0,1069 0,2859 0,0157 0,0838
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 15.505.574,99 24.485.232,24 3.211.895,54 7.547.272,01

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

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 135.006.382,91 130.365.850,43 168.377.777,03 162.880.501,05
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -1.150.036,73 13.909.725,82 5.682.100,48 15.195.139,33
Διανεμηθέντα μερίσματα -6.108.209,06 -11.694.111,66 -5.847.055,83 -11.694.111,66
Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση/μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών -4.571.140,00 2.818.487,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30/9/2010 και 30/9/2009 αντίστοιχα) 123.176.997,12 135.399.951,59 168.212.821,68 166.381.528,72===================== ===================== ===================== =====================

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 4.113.958,44 20.725.239,07 11.486.333,20 20.426.007,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 8.272.959,07 6.661.531,78 4.281.731,18 3.821.939,72
Προβλέψεις 4.117.088,89 9.953.062,88 2.126.148,24 6.576.374,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.874.072,43 2.134.159,57 859.817,91 1.320.455,75
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -262.265,55 -1.377.147,37 -1.005.662,27 -1.083.170,88
Λοιπές προσαρμογές 129.548,65 -188.860,90 158.209,58 -131.182,50−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−18.245.361,93 37.907.985,03 17.906.577,84 30.930.424,49
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 1.075.405,99 -103.823,51 623.456,57 244.510,74
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -76.844,40 -6.033.914,21 1.626.690,95 -2.597.273,37
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -7.966.940,42 -2.781.653,23 -7.391.772,31 -2.917.966,58
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.742.181,69 -2.686.624,76 -709.055,57 -2.004.556,30
Καταβεβλημένοι φόροι -5.416.595,56 -5.967.125,42 -5.244.682,39 -5.740.601,10
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων -259.200,61 -528.033,94 -155.557,88 -277.965,67−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.859.005,24 19.806.809,96 6.655.657,21 17.636.572,21−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 85.750,00 0,00 3.439.903,60 -4.567.504,50
Αγορά ενσώματων και ά�λων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων -14.290.016,69 -30.455.175,80 -6.322.643,92 -4.508.195,69
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και ά�λων πάγιων στοιχείων 14.603,65 8.627,09 2.103,65 2.327,09
Τόκοι εισπραχθέντες 1.377.084,20 1.109.444,09 32.336,56 58.117,60
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 29.338,64 137.778,40 3.090,12 129.542,12
Μερίσματα εισπραχθέντα 99.913,14 110.592,94 1.089.970,74 867.942,94−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -12.683.327,06 -29.088.733,28 -1.755.239,25 -8.017.770,44−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 2.818.487,00 0,00 0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου -4.656.890,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 21.550.000,00 25.000.000,00 5.500.000,00 8.500.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -9.200.000,00 -6.700.000,00 -5.500.000,00 -5.500.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα -6.680.350,73 -12.536.356,30 -5.864.350,73 -11.771.356,30−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.012.759,27 8.582.130,70 -5.864.350,73 -8.771.356,30−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -7.811.562,55 -699.792,62 -963.932,77 847.445,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 20.164.800,15 23.362.891,30 6.428.387,65 6.157.697,72−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.353.237,60 22.663.098,68 5.464.454,88 7.005.143,19===================== ===================== ===================== =====================

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΙΑΣΩ 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή
όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.iaso.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 12 Νοεμβρίου 2010
Νόμιμος ελεγκτής: Τολιόπουλος Ιωάννης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381)
Ελεγκτική εταιρεία: Baker Tilly Hellas Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑIEÓ
Οι εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2010 - 30/9/2010 (Σημείωση 8.2) είναι: 
ÌÝèïäïò ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜ/ΧΗΣ
1. ΙΑΣΩ ΑΕ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2009 Μητρική
2. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ. Ελλάδα, Χολαργός Αττικής 2008-2009 97,07% Άμεση
3. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2009 100,00% Άμεση
4. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2009 53,43% Άμεση κ΄ Έμμεση
5. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2009 99,97% Άμεση κ΄ Έμμεση
6. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2009 99,97% Άμεση κ΄ Έμμεση
7. MEDSTEM SERVICES ΑΕ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2009 99,97% Άμεση κ΄ Έμμεση
8. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ. Ελλάδα, Λάρισα 2007-2009 75,43% Άμεση κ΄ Έμμεση
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις Εταιρείες που ενοποιούνται και στη μέθοδο ενοποίησης στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2009 έως σήμερα.

1. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2009.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη με εξαίρεση την θυγατρική εταιρεία "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." όπου για το σύνολο των ακινήτων της, υπάρχει υποθήκη υπερ της Εθνικής Τράπεζας της

Ελλάδος ποσού ~ 54.000.000,00 για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού ~ 45.000.000,00 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 30/9/2010 ανερχόταν σε ~ 23.600.000,00.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 976 και 997 άτομα κατά την 30/9/2010 και 30/9/2009 αντίστοιχα, ενώ του Ομίλου σε 1.765 και 1698 άτομα κατά την 30/9/2010 και 30/9/2009 αντίστοιχα.
4. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.
5. Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1/2010 - 30/9/2010 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε ~ 14.290.016,69 ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε ~ 6.322.643,92.
6. Η μητρική εταιρία έχει σχηματίσει για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σωρευτική πρόβλεψη ποσού ύψους περίπου ~ 0,56 εκ. ενώ η αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη για τον 'Ομιλο ανέρχεται σε ποσό ύψους περίπου ~ 0,65 εκ. (Σημείωση 19 Ενδιάμεσων Συνoπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου για αποζημιώσεις αρχικού αγωγικού αιτήματος περίπου ~ 110,74 εκατ. και ~ 118,87 εκατ. αντίστοιχα, που εκκρεμοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει την 30/9/2010, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου ~ 4,94 εκατ.και ~ 5,77 εκατ. αντίστοιχα με επιβάρυνση στα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια. (Σημείωση 15
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).

8. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη μέχρι 30/9/2010 ποσό ~ 5.976.594,77 και ~ 13.614.859,04 αντίστοιχα. (Σημείωση 11 & 16 Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
9. Στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας και του Ομίλου την 30/9/2010 και την 30/9/2009 αντίστοιχα, 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.
10. Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής Εταιρείας, τόσο από τη Μητρική, όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες.
11. Για τη χρήση 2009, η διανομή μικτού μερίσματος ανέρχεται σε ~ 0,11 (καθαρό ~ 0,099 ανά μετοχή). (Σημείωση 21 Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων) 
12. Με την από 28/05/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε." αποφασίστηκαν: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας από ~ 2,50 ανά μετοχή σε ~ 50,00

ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του συνολικού τους αριθμού από 4.024.000 μετοχές σε 201.200 μετοχές και αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με τις νέες που θα εκδοθούν και β) η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ~ 50,00 σε ~ 0,30 με σκοπό την
ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας. Το αποτέλεσμα των παραπάνω αποφάσεων, είναι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να μειωθεί κατά το ποσό των ~ 9.999.640,00, ήτοι από ~ 10.060.000,00 σε ~ 60.360,00. Η
τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΜ-13794/25.06.10 της Νομαρχίας Αθηνών και καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. (ΦΕΚ 7267/07.07.10).

13. Με την από 31/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.", αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ~ 7.970.309,28 με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών υπέρ το άρτιον με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ~ 2,00 σε ~ 2,72, β) η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από ~ 2,72 σε ~ 0,68 με την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού τους από 11.069.874 σε 44.279.496
κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές και γ) η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ~ 4.636.363,76 με μετρητά, με την έκδοση 6.818.182 νέων κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ~ 0,68 η κάθε μια και τιμή διάθεσης ~ 0,88 ~
ανά μετοχή από την οποία προέκυψε «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» ποσό ~ 1.363.636,40. (Η αύξηση δεν έχει ολοκληρωθεί).

14. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν.3845/2010 για τα κέρδη της χρήσης 2009 για την Εταιρεία και τον Όμιλο προ�πολογίστηκε σε ~2,80 εκατ. και ~2,88 εκατ. αντίστοιχα. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα και τα Ίδια
Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου, παρότι δεν έχει κοινοποιηθεί το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

15. 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 και του Ομίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτά μέρη, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:

Όμιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 0,00 1.249.568,95
β) Έξοδα 296.743,00 390.187,34
γ) Απαιτήσεις 0,00 353.777,89
δ) Υποχρεώσεις 0,00 277.165,50
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 887.696,54 887.696,54
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

Mαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2010
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