
ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

31/03/2006 31/12/2005 31/03/2006 31/12/2005 01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005 01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 99.724.282 100.907.183 99.485.260 100.746.612 Κύκλος εργασιών 18.061.260 16.829.791 17.946.280 16.799.223
Αποθέµατα 2.983.982 2.742.819 2.677.540 2.427.943 Μικτά κέρδη 2.308.177 2.227.484 2.071.434 1.746.586

Απαιτήσεις από πελάτες 28.697.454 25.563.865 28.653.702 25.748.875 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.023.967 2.105.795 1.337.029 2.434.583 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.526.239 1.401.249 1.381.857 1.049.239

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  132.429.685 131.319.662 132.153.531 131.358.013 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 3.162.447 3.280.565 3.006.554 2.918.986

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.583.603 34.847.097 35.327.095 34.724.804 Κέρδη προ φόρων 1.054.017 1.030.294 866.765 680.519
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 25.504.159 26.283.041 25.472.028 26.267.878 Μείον φόροι (455.788) (502.902) (407.442) (386.483)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.690.038 30.176.970 31.199.207 30.669.453 Κέρδη µετά από φόρους    598.229 527.392 459.323 294.036

Σύνολο υποχρεώσεων (α)  91.777.800 91.307.108 91.998.330 91.662.135 Κατανέµονται σε:
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας 40.610.783 40.012.554 40.155.201 39.695.878 Μετόχους Εταιρίας 598.229 527.392 459.323 294.036
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 41.102 - - - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)  40.651.885 40.012.554 40.155.201 39.695.878

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)  132.429.685 131.319.662 132.153.531 131.358.013
Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή 
–βασικά (σε €) 0,01 0,01 0,01 0,01

Ο Ομιλος Η Εταιρία
01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005 01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 
(01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 40.012.554 49.635.172 39.695.878 49.378.903

Κέρδη προ φόρων 1.054.017 1.030.294 866.765 680.519
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά 
εταιρίας 41.102 - - -

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 598.229 527.392 459.323 294.036

Αποσβέσεις 1.636.208 1.879.316 1.624.697 1.869.747
Καθαρή θέση λήξης περιόδου 
(31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα) 40.651.885 50.162.564 40.155.201 49.672.939

Προβλέψεις 527.529 534.518 526.222 533.397
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (83.129) (37.886) (39.151) (22.946)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 555.351 393.901 554.243 391.666
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (235.233) (176.117) (249.597) (113.286)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.393.013) (2.807.314) (3.183.585) (2.822.312)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 449.304 1.504.804 635.137 1.401.918
Εκροή προβλέψεως (133.000) - (133.000) -
Μείωση / (αύξηση) λοιπών 
μακροπροθέσμων απαιτήσεων 1.800 (4.050) - (4.050)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα (526.060) (420.591) (524.952) (418.356)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (146.226) 1.896.875 76.779 1.496.297
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 237.713 - (63.562) -
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (426.506) (230.183) (421.851) (212.886)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων παγίων 75.760 35.000 75.760 -
Τόκοι εισπραχθέντες 656 446 656 446

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (112.377) (194.737) (408.997) (212.440)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές  εισροές /(εκροές)  δανείων (646.388) (230.292) (646.388) (231.706)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (185.000) (440.795) (180.836) (437.908)
Μερίσµατα πληρωθέντα (1.673) (1.236) (1.673) (1.236)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (833.061) (672.323) (828.897) (670.850)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.091.664) 1.029.815 (1.161.115) 613.007
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου 1.880.659 554.775 1.395.839 443.050
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 788.995 1.584.590 234.724 1.056.057

Μαρούσι , 25 Μαϊου 2006
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Α.Ε. Συνιστούµε,εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή
ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.hygeia.gr)  όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού 

Η Εταιρία

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Ομιλος Η Εταιρία

Ο Ομιλος Η Εταιρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ο Ομιλος

1. Στην ενοποίηση, εκτός από την µητρική εταιρεία ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνεται µε την µέθοδο 
της ολικής ενοποίησης η θυγατρική εταιρία ALAN MEDICAL Α.Ε. µε έδρα την Αθήνα και ποσοστό 
συµµετοχής 100% και η εταιρία ΑΝΙΖ  Α.Ε. µε έδρα  το Μαρούσι Αττικής, ποσοστό συµµετοχής 70% 
και η οποία ενοποιείται πρώτη φορά με αρχικό ισολογισμό ενοποίησης της 31.03.2006.
Περιλαμβάνεται επίσης µε την µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρία  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ A.E. µε έδρα  το Μαρούσι Αττικής και ποσοστό συµµετοχής 20%. 
2. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως 
και  τη χρήση 2002 πλήν της εταιρίας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ A.E. η 
οποία έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2004. 
3. Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στις 31/03/2006 επί των ακινήτων. 
4. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 1.550 χιλ., ευρώ για συγκεκριμένες δικαστικές 
υποθέσεις. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης 
που ήδη έχει σχηματιστεί. 
5. Το προσωπικό του οµίλου  την 31.03.2006 ήταν 1054 (31.03.2005:1019) εργαζόµενοι και της 
Εταιρείας 1029 (31.03.2005:1010) εργαζόµενοι. 
6. Τα ποσά  των αγορών/πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεµένα  µέρη  σωρευτικά 
από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 1.191.384 ευρώ και 71.069
ευρώ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων/απαιτήσεων της Εταιρίας µε  τα συνδεδεμένα µέρη 
στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 5.581.968 ευρώ και 0 ευρώ αντίστοιχα.Τα ποσά 
των αγορών/πωλήσεων  του  Οµίλου  από και προς τα συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη 
της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό  των  237.529  ευρώ  και 71.069  ευρώ 
αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων/απαιτήσεων του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα  µέρη στην 
λήξη της τρέχουσας περιόδου , ανέρχονται σε  3.585.398 ευρώ και 0 ευρώ αντίστοιχα. 
7. Εντός του μηνός Απριλίου 2006 ολοκληρώθηκε η απόκτηση 8.409.929 ονομαστικών μετοχών της 
«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 
«ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.») (δηλαδή ποσοστού 24,84% του μετοχικού της κεφαλαίου) έναντι συνολικού 
τιμήματος 60.500 χιλ., ευρώ περίπου. Το ως άνω ποσοστό αποκτήθηκε αφενός άμεσα με την αγορά 
από την Εταιρία 4.135.225 ονομαστικών μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (δηλαδή ποσοστού περίπου 
12,21 % του μετοχικού της κεφαλαίου) και αφετέρου έμμεσα με την εξαγορά κατά 100% της εταιρίας 
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 
και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία έχει επιπλέον στην κυριότητά της 
4.274.704 ονομαστικές μετοχές της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (δηλαδή ποσοστού περίπου  12,62% του 
μετοχικού της κεφαλαίου).  
Η χρηματοδότηση του τιμήματος για την εξαγορά  έγινε μέσω τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα η 
Εταιρία συνήψε σύμβαση δανείου ύψους  62.000 χιλ.,ευρώ με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ. Η εξασφάλιση 
του δανείου  καλύπτεται με  ενέχυρο επί των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας 
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και της εταιρίας Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και με προσημείωση υποθήκης α΄ 
σειράς - η οποία θα καταχωρηθεί στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία μόνο στην περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης, προσήκουσας και ολοσχερούς αποπληρωμής του δανείου κατά την ημερομηνία 
λήξεως - ποσού 68.200 χιλ.,ευρώ. 


