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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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  όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου :www.hygeia.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων : 22.11.2006 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο Ομιλος Η Εταιρία Ο Ομιλος
30/09/2006 31/12/2005 30/09/2006 31/12/2005 01/01-30/09/2006 01/01-30/09/2005 01/07-30/09/2006 01/07-30/09/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 97.503.562 100.907.183 97.294.859 100.746.612 Κύκλος εργασιών 68.832.426 62.570.013 21.236.435 17.762.648
Αποθέµατα 3.606.428 2.742.819 3.414.373 2.427.943 Μικτά κέρδη 6.396.394 3.045.873 2.295.005 (354.182)

Απαιτήσεις από πελάτες 30.119.040 25.563.865 30.663.242 25.748.875 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 64.239.854 2.105.795 61.880.610 2.434.583 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.106.737 442.040 1.602.413 (1.054.724)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  195.468.884 131.319.662 193.253.084 131.358.013 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 8.975.992 5.867.073 3.201.592 638.181

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.962.378 34.847.097 35.698.442 34.724.804 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.594.662 (992.470) 1.105.096 (1.676.819)
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 83.312.241 26.283.041 83.281.851 26.267.878 Μείον φόροι (467.311) (143.364) 187.593 311.507

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 34.013.258 30.176.970 33.589.261 30.669.453 Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους    2.127.351 (1.135.834) 1.292.689 (1.365.312)

Σύνολο υποχρεώσεων (α)  153.287.877 91.307.108 152.569.554 91.662.135 Κατανέµονται σε:
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας 42.101.354 40.012.554 40.683.530 39.695.878 Μετόχους Εταιρίας 2.088.800 (1.135.834) 1.276.676 (1.365.312)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 79.653 - - - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 38.551 - 16.013 -
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)  42.181.007 40.012.554 40.683.530 39.695.878

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)  195.468.884 131.319.662 193.253.084 131.358.013
Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους ανά 
µετοχή –βασικά (σε €) 0,05 (0,03) 0,03 (0,03)

Η Εταιρία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    01/01-30/09/2006ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2005 01/07-30/09/2006 01/07-30/09/2005

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο Ομιλος Η Εταιρία Κύκλος εργασιών 68.178.963 62.486.805 20.922.928 17.738.491
30/09/2006 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2005 Μικτά κέρδη 5.365.881 1.816.110 1.983.949 (539.360)

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 / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών

Διανεμηθέντα μερίσματα - (7.276.000) - (7.276.000) και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.394.959 (413.850) 262.584 (1.141.406)

Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά εταιρίας 41.102 - - - Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 2.127.351 (1.135.834) 987.652 (950.649)
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 7.238.953 4.980.354 1.864.906 539.062

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 
και 30.09.2005 αντίστοιχα) 42.181.007 41.223.338 40.683.530 41.152.254 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 1.301.526 (1.099.943) 282.020 (1.756.855)

Μείον φόροι (313.874) 149.294 212.902 342.228
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Κέρδη µετά από φόρους    987.652 (950.649) 494.922 (1.414.627)

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Κατανέµονται σε:

Ο Ομιλος Η Εταιρία Μετόχους Εταιρίας 987.652 (950.649) 494.922 (1.414.627)
01/01-30/09/2006 01/01-30/09/2005 01/01-30/09/2006 01/01-30/09/2005 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 2.594.662 (992.470) 1.301.526 (1.099.943)
Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή 
–βασικά (σε €) 0,02 (0,02) 0,01 (0,03)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 4.869.255 5.425.033 4.843.994 5.394.204
Προβλέψεις 676.604 1.410.404 645.229 1.407.043
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.747.000) (160.001) (2.161.559) (903.747)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.259.075 1.594.511 3.254.992 1.589.840
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (857.678) (206.314) (986.430) (46.520)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.551.447) (3.121.892) (4.929.972) (3.175.135)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 3.612.712 1.421.574 2.727.985 1.463.065
Εκροή προβλέψεως 222.722 - 222.777 -
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθέσμων 
απαιτήσεων (54.001) (4.876) (54.949) (4.050)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα (3.062.396) (1.496.581) (3.058.313) (1.491.909)
Καταβεβλημένοι φόροι (279.087) (610.163) - (224.007)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 4.683.421 3.259.225 1.805.280 2.908.841
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (58.939.264) - (59.250.417) -
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (1.540.117) (1.715.945) (1.555.183) (1.620.495)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων παγίων 201.789 106.444 201.789 63.090
Τόκοι εισπραχθέντες 14.796 16.004 9.472 13.913
Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.342.758 6.600 2.049.520 206.600
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (58.920.038) (1.586.897) (58.544.819) (1.336.892)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές  εισροές /(εκροές)  δανείων 57.625.115 6.588.315 57.597.558 6.531.492
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (733.753) (949.839) (712.502) (928.471)
Μερίσµατα πληρωθέντα (4.856) (7.233.664) (4.856) (7.233.664)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 56.886.506 (1.595.188) 56.880.200 (1.630.643)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ) 2.649.889 77.140 140.661 (58.694)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου 1.880.659 554.775 1.395.839 443.050
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 4.530.548 631.915 1.536.500 384.356

Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2006

               Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                    ΠΑΣΧ.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
                      ΑΔΤ ΑΑ019554 ΑΔΤ Σ164010 ΑΔΤ Ξ-350706/87

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση πέραν της μητρικής εταιρίας  Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι οι εξής :
Επωνυμία     Έδρα   Δραστηριότητα            Ποσοστό συμμετοχής  Μέθοδος ενοποίησης 
ALAN MEDICAL Α.Ε.    Ελλάδα     Εμπορία ιατρικού υλικού    100,00%          Ολική        
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ    Ελλάδα     Υπηρεσίες Υγείας       20,00%                 Καθ.θέση   
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΝΙΖ  Α.Ε. (*)         Ελλάδα     Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων      70,00%    Ολική         
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ           Ελλάδα      Συμμετοχή στην εταιρία  Μητέρα Α.Ε.    100,00%     Ολική          
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.  (**)                          Ελλάδα  Υπηρεσίες Υγείας                      24,84%    Καθ. θέση   
(*) Η συγκεκριμένη θυγατρική αποκτήθηκε στα τέλη Μαρτίου 2006 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της 31.03.2006. 
(**) Η Εταιρία κατέχει άμεσα το 12,21% και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής Α.Ε. Μητέρα Συμμετοχών, το 12,63% των μετοχών της εταιρίας 

 

 
 
ν 

Ι 
ύ 
ς 
ς 
.
 

ς

ν 
 

Μητέρα Α.Ε. Η συμμετοχή αυτή αποκτήθηκε εντός του μηνός Απριλίου 2006 και ενοποιείται, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης για πρώτη φορά
στις τρέχουσες ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις.  
2. Η Μητρική εταιρία καθώς επίσης οι εταιρίες ALAN MEDICAL Α.Ε. και ΑΝΙΖ Α.Ε. έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση
2002, η εταιρία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη χρήση 2003, ενώ η εταιρία Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από
συστάσεως (08.08.2003). Στους πρώτους μήνες του 2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 και 2004 για τη
εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.  
3. Εντός του μηνός Απριλίου 2006 ολοκληρώθηκε η απόκτηση 8.409.929 ονομαστικών μετοχών της  «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.») (δηλαδή ποσοστού 24,84% του μετοχικού της κεφαλαίου) έναντι συνολικο
τιμήματος 60.500 χιλ., ευρώ περίπου. Το ως άνω ποσοστό αποκτήθηκε αφενός άμεσα με την  αγορά από την Εταιρία 4.135.225 μετοχών τη
«ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (δηλαδή ποσοστού περίπου 12,21% του μετοχικού της κεφαλαίου) και αφετέρου έμμεσα με την εξαγορά κατά 100% τη
εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία έχει επιπλέον στη κυριότητά της 4.274.704 ονομαστικές μετοχές της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (δηλαδή ποσοστού
12,63% του μετοχικού της κεφαλαίου ). 
Η χρηματοδότηση του τιμήματος για την εξαγορά έγινε μέσω τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα η Εταιρία συνήψε σύμβαση δανείου ύψου
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 επί του συνόλου σχεδό
των ακινήτων της Εταιρίας – 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. 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη στις 30.09.2006 επί των ακινήτων της Εταιρίας πλήν των προαναφερθέντων.  
4. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 1.700 χιλ., ευρώ για συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις. Δεν αναμένεται να προκύψουν 
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ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  άλλες επίδικες ή  υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν τη
πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί.  
5. Το προσωπικό του ομίλου την 30.09.2006 ήταν 1042 (30.09.2005:1037) εργαζόμενοι και της Εταιρίας 1016 (30.09.2005:1028) εργαζόμενοι.  
6. Τα ποσά των αγορών/πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των  εσόδων από μερίσματα) της Εταιρίας από και πρός τα συνδεδεμένα μέρ
σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 3.196.800 ευρώ και 1.005.722 ευρώ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα
των  υποχρεώσεων/απαιτήσεων της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 10.680.117 ευρώ και
390.732 ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά των αγορών/πωλήσεων του Ομίλου από και πρός τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη τη
διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 230.808 ευρω και 245.722 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των  υποχρεώσεων/απαιτήσεων του
Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 8.604.963 ευρώ και 15.732 ευρώ αντίστοιχα.  
7. Η Εταιρία κατά τη σύνταξη των Οικονομικών της Καταστάσεων της 30.06.2006 μετέβαλε τη λογιστική πολιτική για το χειρισμό των εσόδων
αναλώσεων από Φάρμακα και Ειδικά υλικά. Στις τρέχουσες Οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά κονδύλια περιλαμβάνονται στη κατάσταση
αποτελεσμάτων (Πωλήσεις και Κόστος Πωληθέντων) ενώ δεν απεικονίζονταν προγενέστερα. Η Εταιρία πιστεύει ότι η καινούργια πολιτική
συνάδει με την καθιερωμένη πρακτική του κλάδου στην οποία δραστηριοποιείται κάνοντας τις Οικονομικές της Καταστάσεις πιο συγκρίσιμες.  Η
αλλαγή της προαναφερθείσας πολιτικής δεν έχει καμία επίπτωση στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας , στην καθαρ
θέση των μετόχων της Εταιρίας και στα κέρδη ανά μετοχή . 
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.    
8. Την 18.07.2006 συνεκλήθη η μετ’ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία μεταξύ άλλων έλαβε τις ακόλουθες
αποφάσεις: 
Ι. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά 8.774.000 ευρώ με την έκδοσ
21.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή των 2,80 ευρώ ανά
μετοχή καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την
αύξηση θα ανέρχεται κατά συνέπειαν στο ποσό των 59.920.000 ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 1 νέα για κάθε 2
παλαιές μετοχές της Εταιρίας.  
ΙΙ. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 300.015.000 ευρώ με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης 4,50
ευρώ και λόγο μετατροπής 1 ομολογία προς 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιώ
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μετόχων. 
ΙΙΙ. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και τω
συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών που θα εκδοθούν και δεν θα υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των
υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 4.280.000 μετοχές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 4,50 ευρώ ανά μετοχή. Η χρονικ
διάρκεια του προγράμματος θα είναι 5ετής. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων τη
Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. 
ΙV. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων
αυτού περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο κα
εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.  
9.  Οι Οικονομικές Καταστάσεις του  Εννιαμήνου 2006 της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 
22.11.2006. 
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