∆ΙΑΓΝΩΤΙΚΟ & 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 2005 έως 30 Σεπτεµβρίου 2005
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆.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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς
και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο Οµιλος
30/09/2005
31/12/2004

Η Εταιρεία
30/09/2005
31/12/2004

96.591.549
2.606.044

96.504.450
2.300.256

100.057.692
2.399.730

01/01-30/09/2005 01/01-30/09/2004

99.999.351
2.253.736

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµίες) προ
φόρων, χρηµατοδοτικών

24.836.709

22.077.720

24.695.309

21.883.077

5.796.707

6.054.460

6.350.378

6.741.463

129.831.009

130.589.602

129.850.393

130.877.627

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

33.838.270
27.456.149

33.251.345
21.703.884

33.718.904
27.439.811

33.179.261
21.696.684

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

27.313.252

25.999.201

27.539.424

26.622.779

Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)

88.607.671
41.223.338
41.223.338

80.954.430
49.635.172
49.635.172

88.698.139
41.152.254
41.152.254

81.498.724
49.378.903
49.378.903

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

129.831.009

130.589.602

129.850.393

130.877.627

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

01/07-30/09/2004

47.115.789
3.045.873

46.111.515
4.092.154

13.744.064
(354.182)

13.654.602
(345.878)

503.284

1.849.330

(1.060.678)

(1.114.104)

5.928.317

7.317.118

632.227

787.283

και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων
και αποσβέσεων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ο Οµιλος
01/07-30/09/2005

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από
φόρους

(992.470)
(143.364)

544.898
(1.343.954)

(1.676.819)
311.507

(1.560.617)
145.499

(1.135.834)

(799.056)

(1.365.312)

(1.415.118)

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

(1.135.834)
-

(799.056)
-

(1.365.312)
-

(0,03)

(0,02)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από
φόρους ανά µετοχή –βασικά
(σε €)

(1.415.118)
-

(0,03)

(0,03)

Η Εταιρεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01/01-30/09/2005 01/01-30/09/2004

Ο Οµιλος
Η Εταιρεία
01/01-30/09/2005 01/01-30/09/2004 01/01-30/09/2005 01/01-30/09/2004

(992.470)

544.898

(1.099.943)

34.130

και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

Αποσβέσεις

5.425.033

5.467.788

5.394.204

5.441.065

επενδυτικών αποτελεσµάτων
και αποσβέσεων

Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

1.410.404

3.106.488

1.407.043

3.103.128

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

(98.757)

(108.609)

(844.289)

(309.562)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.594.511

1.413.041

1.589.840

1.408.098

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από
φόρους

(61.244)

(7.029)

(59.458)

(7.029)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)

(206.314)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές εισροές /(εκροές) δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

(506.749)

(46.520)

13.649.049
(539.360)

13.563.563
(533.952)

(354.392)

1.132.666

(1.141.406)

(1.201.181)

5.039.812

6.573.731

539.062

691.298

(1.099.943)

34.130

(1.756.855)

(1.647.746)

149.294

(1.047.605)

342.228

190.485

(950.649)

(1.013.475)

(1.414.627)

(1.457.261)

Μετόχους Εταιρίας

(950.649)

(1.013.475)

(1.414.627)

(1.457.261)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

-

Κατανέµονται σε:

-

-

(7.340.050)

(3.175.135)

(7.252.017)

1.421.574

(149.876)

1.463.065

417.914

(4.876)

10.996

(4.050)

11.670

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από
φόρους ανά µετοχή –βασικά
(σε €)

(0,02)

(0,02)

(0,03)

(0,03)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

(1.496.581)
(610.163)

3.259.225

-

(1.384.421)
(159.529)

(1.491.909)
(224.007)

886.948

2.908.841

(54.000)

-

(1.379.478)
-

805.209

(54.000)

(1.715.945)

(2.369.778)

(1.620.495)

(2.368.072)

106.444
16.004

9.821
5.151

63.090
13.913

9.821
4.652

6.600

18.600

206.600

(1.586.897)

(2.390.206)

(1.336.892)

6.588.315

4.803.907

6.531.492

(949.839)
(7.233.664)

(2.123.928)
(1.287.302)

(928.471)
(7.233.664)

(1.595.188)

1.392.677

(1.630.643)

77.140

(110.581)

(58.694)

554.775

626.961

443.050

631.915

516.380

384.356

Καθαρή θέση έναρξης
περιόδου (01.01.2005 και
01.01.2004 αντίστοιχα)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά
από φόρους
Καθαρή θέση λήξης περιόδου
(30.09.2005 και 30.09.2004
αντίστοιχα)

Ο Οµιλος
30/09/2005
30/09/2004

Η Εταιρεία
30/09/2005

30/09/2004

49.635.172
(7.276.000)

49.416.864
(1.284.000)

49.378.903
(7.276.000)

49.788.536
(1.284.000)

(1.135.834)

(799.056)

(950.649)

(1.013.475)

41.223.338

47.333.808

41.152.254

47.491.061

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

218.600 1.Στην ενοποίηση, εκτός από την µητρική εταιρεία ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνεται µε την µέθοδο της ολικής
ενοποίησης η θυγατρική εταιρεία ALAN MEDICAL Α.Ε. µε έδρα την Αθήνα και ποσοστό συµµετοχής 100% και µε την
µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ A.E. µε έδρα το Μαρούσι
(2.188.999) Αττικής και ποσοστό συµµετοχής 20%. Στις 13.07.2005 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της
εταιρείας ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., που κατείχε το Υγεία (ποσοστό συµµετοχής
4.672.866 30%) , έναντι 49.596 ευρώ.
2. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση
(2.116.154) 2002.
(1.287.302) 3.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων.
4.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων που
1.269.410 ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5.Το προσωπικό του οµίλου την 30.09.2005 ήταν 1037 εργαζόµενοι και της Εταιρείας 1028 εργαζόµενοι.
(114.380) 6.Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από µερίσµατα ) της Εταιρείας από
και προς τα συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των
585.488 4.020.894 ευρώ και 977.625 ευρώ αντίστοιχα . Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα
µέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου , ανέρχονται σε 2.033.079 ευρώ.Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων του
471.108 Οµίλου από και προς τα συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο
ποσό των 822.280 ευρώ και 216.945 ευρώ αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων του Οµίλου µε τα
συνδεδεµένα µέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου , ανέρχονται σε 461.415 ευρώ.
Μαρούσι , 21 Νοεµβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

-

(662.710)

(3.121.892)

Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων
απαιτήσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

01/07-30/09/2004

45.803.767
3.064.943

Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών,

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Κέρδη από πώληση ενσωµάτων παγίων
στοιχείων
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

01/07-30/09/2005

46.774.308
1.816.110

Κέρδη / (ζηµίες) προ
φόρων, χρηµατοδοτικών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ

Α∆Τ Ζ-917843/66

Α∆Τ Τ-503061/99

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΣΤ.∆ΕΡΒΕΝΤΖΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Α∆Τ Π-064240/89

Α∆Τ Ξ-350706/87

