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Όμιλος
Ποσά σε Ευρώ

Σημ. 2006 2005 2006 2005

Πωλήσεις 68.832.426 62.570.013 68.178.963 62.486.805 
Κόστος πωληθέντων (62.436.032) (59.524.140) (62.813.082) (60.670.695) 
Μικτό κέρδος 6.396.394 3.045.873 5.365.881 1.816.110
Έξοδα διάθεσης (420.832) (229.885) - -
Έξοδα διοίκησης (4.627.957) (4.331.065) (4.477.651) (4.181.927) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά 2.916.437 2.108.465 3.668.288 2.860.118
Κέρδη εκμετάλλευσης 4.264.042 593.388 4.556.518 494.301
Χρηματοοικονομικό κόστος (3.259.075) (1.594.511) (3.254.992) (1.589
Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς 1.589.695 8.653 - (
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 2.594.662 (992.470) 1.301.526 (1.099.943) 
Φόρος εισοδήματος 6 (467.311) (143.364) (313.874) 149.294
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων 2.127.351 (1.135.834) 987.652 (950.649) 

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής 2.088.800 (1.135.834) 987.652 (950.649) 
Δικαιώματα μειοψηφίας 38.551 - - -

2.127.351 (1.135.834) 987.652 (950.649) 

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής για τη περίοδο
Βασικά/μειωμένα 7 0,05 -0,03 0,02 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 8 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

την 30 Σεπτεμβρίου
Εννιάμηνη περίοδος που έληξε

την 30 Σεπτεμβρίου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Εννιάμηνη περίοδος που έληξε
Εταιρία
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Όμιλος
Ποσά σε Ευρώ

Σημ. 2006 2005 2006 2005

Πωλήσεις 21.236.435 17.762.648 20.922.928 17.738.491 
Κόστος πωληθέντων (18.941.430) (18.116.830) (18.938.979) (18.277.851) 
Μικτό κέρδος 2.295.005 (354.182) 1.983.949 (539.360
Έξοδα διάθεσης (185.348) (61.998) - -
Έξοδα διοίκησης (1.398.329) (1.246.704) (1.360.048) (1.201.477)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά 933.133 635.307 961.143 632.5
Κέρδη εκμετάλλευσης 1.644.461 (1.027.577) 1.585.044 (1.108.305)
Χρηματοοικονομικό κόστος (1.304.289) (650.058) (1.303.024) (648.550
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς 764.924 816 - 0
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου προ φόρων 1.105.096 (1.676.819) 282.020 (1.756.855)
Φόρος εισοδήματος 187.593 311.507 212.902 342.2
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 1.292.689 (1.365.312) 494.922 (1.414.627)

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής 1.276.676 (1.365.312) 494.922 (1.414.627)
Δικαιώματα μειοψηφίας 16.013 - - -

1.292.689 (1.365.312) 494.922 (1.414.627)

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής για τη τρίμηνη περίοδο
Βασικά/μειωμένα 7 0,03 (0,03) 0,01 -0,

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 8 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

την 30 Σεπτεμβρίου την 30 Σεπτεμβρίου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Τρίμηνη περίοδος που έληξε Τρίμηνη περίοδος που έληξε
Εταιρία

) 

 
32 

 
) 
 
 

28 
 

 

 

03 

 
 
 
 
 
 
 

 4



 
 
 

Όμιλος
Ποσά σε Ευρώ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Σημ. 2006 2005 2006 2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια 9 90.969.064 93.962.781 90.768.183 93.816.532 
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.993.721 1.995.648 1.993.721 1.995.648 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.540.777 4.948.754 4.532.955 4.934.432 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 59.535.029 104.860 27.720.619 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 16 - - 32.474.856 886.364 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 162.538 108.537 136.896 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 11.739 11.739 11.739 

157.212.868 101.132.319 157.638.969 101.785.356 
Kυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 3.606.428 2.742.819 3.414.373 2.427.943 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 30.119.040 25.563.865 30.663.242 25.748.875 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.530.548 1.880.659 1.536.500 1.395.839 

38.256.016 30.187.343 35.614.115 29.572.657 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 195.468.884 131.319.662 193.253.084 131.358.013 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 11 34.641.551 34.641.551 34.641.551 34.641.551 
Λοιπά αποθεματικά 12 3.209.924 3.147.476 3.147.476 3.147.476 
Κέρδη εις νέο 13 4.249.879 2.223.527 2.894.503 1.906.851 

42.101.354 40.012.554 40.683.530 39.695.878 
Δικαιώματα μειοψηφίας 79.653 - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 42.181.007 40.012.554 40.683.530 39.695.878 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10 20.173.204 20.268.039 20.112.044 20.240.961 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 3.467.677 3.164.862 3.488.469 3.174.595 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 10.382.597 9.859.196 10.280.929 9.809.248 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 1.938.900 1.555.000 1.817.000 1.500.000 

35.962.378 34.847.097 35.698.442 34.724.804 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 33.851.034 29.921.833 33.456.261 30.536.453 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 29.224 122.137 - -
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 133.000 133.000 133.000 
Δάνεια 10 83.312.241 26.283.041 83.281.851 26.267.878 

117.325.499 56.460.011 116.871.112 56.937.331 
Σύνολο υποχρεώσεων 153.287.877 91.307.108 152.569.554 91.662.135 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 195.468.884 131.319.662 193.253.084 131.358.013 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 8 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Εταιρία

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
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Μετοχικό Λοιπά Κέρδη Αποδιδόμενα στους Δικαιώματα Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο μετόχους της μητρικής μειοψηφίας Ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2005 34.641.551 3.147.476 11.846.145 49.635.172 - 49.635.172
Καθαρά κέρδη περιόδου - - (1.135.834) (1.135.834) - (1.135.834)
Διανομή μερισμάτων - - (7.276.000) (7.276.000) - (7.276.000)
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2005 34.641.551 3.147.476 3.434.311 41.223.338 - 41.223.338

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2006 34.641.551 3.147.476 2.223.527 40.012.554 - 40.012.554
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 2.088.800 2.088.800 38.551 2.127.351
Μεταφορά σε αποθεματικά - 62.448 (62.448) - - 0
Δικαιώματα μειοψηφίας από 
εξαγορά εταιρίας - - - - 41.102 41.102
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2006 34.641.551 3.209.924 4.249.879 42.101.354 79.653 42.181.007

Μετοχικό Λοιπά Κέρδη Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο Ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2005 34.641.551 3.147.476 11.589.876 49.378.903 
Καθαρά κέρδη περιόδου - - (950.649) (950.649) 
Διανομή μερισμάτων - - (7.276.000) (7.276.000) 
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου  2005 34.641.551 3.147.476 3.363.227 41.152.254 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2006 34.641.551 3.147.476 1.906.851 39.695.878 
Καθαρά κέρδη περιόδου - - 987.652 987.652 
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου  2006 34.641.551 3.147.476 2.894.503 40.683.530 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 8 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(Ποσά σε Ευρώ)

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



 
 
 

Ποσά σε Ευρώ Σημ. 2006 2005 2006 2005

Ταμειακές ροές απο Λειτουργικές Δραστηριότητες:
Κέρδη περιόδου προ φόρων 2.594.662 (992.470) 1.301.526 (1.099.943
Προσαρμο

) 
γές για:

  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4.353.227 4.946.509 4.334.465 4.921.385 
  Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 516.028 478.524 509.529 472.
  Πρόβλεψη 

819 
για επισφαλείς απαιτήσεις 79.325 480.000 79.325 480.

  Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και ομαδικού συνταξ. 
προγράμματος 255.624 832.404 248.904 829.
  Προβλέψεις 

000 

043 
για κινδύνους και έξοδα 341.655 98.000 317.000 98.

  Κέρδη από πώληση ενσώματων πα
000 

γίων στοιχείων (38.847) (61.244) (38.847) (59.45
  (Κέρδη)/ζημίες από συ

8) 
γγενείς (1.589.695) (8.653) 0 4.

  Πιστωτικοί τόκοι (78.516) (83.504) (73.1 (81.41
  Χρεωστικοί τόκοι 3.259.075 1.594.511 3.254.992 1.589.840 
  Μερίσματα (7.600) (6.600) (2.049.520) (767.28
  Κέρδος από απόκτηση θυ

404 
92) 3) 

0) 
γατρικής 16 (32.342) - -

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
  (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (857.678) (206.314) (986.430) (46.52
  (Αύξηση)/μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων (4.551.447) (3.121.892) (4.929.972) (3.175.135
  Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 3.612.712 1.421.574 2.727.985 1.463.065 
  Καταβληθείς Φόρος εισοδήματος (279.087) (610.163) 0 (224.00
  Εκροή προβλέψεως 222.722 222.777 -
  Καταβληθέντες τόκοι (3.062.396) (1.496.581) (3.058.313) (1.491.909
  (Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (54.001) (4.876) (54.949) (4.050

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.683.421 3.259.225 1.805.280 2.908.841 

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητε

0) 
) 

7) 

) 
) 

ς:
  Αγορά συγγενούς εταιρίας 16 (27.661.925) - (27.661.925) -
  Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικά διαθέσιμα θυγατρικών) 16 (31.277.339) - (31.588.492) -
  Αγορές ενσώματων παγίων 9 (1.432.066) (1.525.566) (1.447.131) (1.430.116) 
  Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 9 201.789 106.444 201.789 63.090 
  Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (108.051) (190.379) (108.052) (190.37
  Τόκοι εισπραχθέντες 14.796 16.004 9.472 13.
  Μερίσματα εισπραχθέντα 1.342.758 6.600 2.049.520 206.

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (58.920.038) (1.586.897) (58.544.819) (1.336.892

Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:
  Καταβολή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων 10 (733.753) (949.839) (712.502) (928.471) 
  Καθαρές εισροές/(εκροές)  

9) 
913 
600 

) 

λοιπών δανείων 10 57.625.115 6.588.315 57.597.558 6.531.492 
  Καταβολές μερισμάτων 8 (4.856) (7.233.664) (4.856) (7.233.664

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 56.886.506 (1.595.188) 56.880.200 (1.630.643

Καθαρή αύξηση

) 

) 

/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.649.889 77.140 140.661 (58.69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.880.659 554.775 1.395.839 443.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 4.530.548 631.915 1.536.500 384.

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 8 - 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Εννιάμηνη περίοδος που έληξε
την 30 Σεπτεμβρίου

Όμιλος
Εννιάμηνη περίοδος που έληξε

την 30 Σεπτεμβρίου

Εταιρία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

(ποσά σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
Το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε. (εφεξής «ΥΓΕΙΑ» ή «Εταιρία») ιδρύθηκε το 
1970 και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  Η Εταιρία ως ιδιωτική κλινική υπάγεται 
στις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000 που εμπεριέχει ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη 
λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Η Εταιρεία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας,  έχει την 
έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4), η ηλεκτρονική της 
διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστηρίο Αθηνών.  
 
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (εφεξής «Όμιλος»), πέραν του ΥΓΕΙΑ, 
περιλαμβάνουν  τις ακόλουθες θυγατρικές-συγγενείς εταιρίες: 

        Ποσοστά         Μέθοδος 
Επωνυμία    Έδρα   Δραστηριότητα        συμμετοχής       ενοποίησης 

30/09/2006  31/12/2005  30/09/2006  31/12/2005
ALAN MEDICAL Α.Ε.  Ελλάδα  Εμπορία ιατρικού     100,00%     100,00%      Ολική       Ολική 
        υλικού 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ   Ελλάδα  Υπηρεσίες Υγείας       20,00%       20,00%         Καθ.θέση  Καθ.θέση 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΝΙΖ  Α.Ε.   Ελλάδα  Εκμετάλλευση κυλικείων    70,00%         0,00%           Ολική           - 
       εστιατορίων 
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ         Ελλάδα   Συμμετοχή στην εταιρία   100,00%        0,00%           Ολική           - 
Α.Ε.                                                                   Μητέρα Α.Ε. 
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.  (*)                         Ελλάδα   Υπηρεσίες Υγείας                  24,84%        0,00%        Καθ. θέση       - 
 
(*) Η Εταιρία κατέχει άμεσα το 12,21% και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής Μητέρα Συμμετοχών 
Α.Ε., το 12,63% των μετοχών της εταιρίας Μητέρα Α.Ε.  
 
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο την 22 Νοεμβρίου 
2006. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας ανήρχετο την 30 Σεπτεμβρίου 2006 σε 
1.016  άτομα και του Ομίλου σε 1.042 άτομα . 
 
2. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(«ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται  σε συνάρτηση με τις 
δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου  2005 που είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας.  
 
3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 
Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την 
παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές και 
μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  2005 πλην της περίπτωσης που 
αναφέρεται στη σημείωση 19.  
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Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2006-30.06.2006 έχουν συνταχθεί με βάση  
την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται με την εκτίμηση 
σε δίκαιη αξία συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 
 
4. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ο Όμιλος έχει ένα και μόνο επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων εκείνο της παροχής υπηρεσιών 
υγείας και πιο συγκεκριμένα της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού 
χαρακτήρα, σε μία και μόνο γεωγραφική περιοχή την Ελληνική Επικράτεια. Επομένως δεν απαιτείται 
η παρουσίαση σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  
 
5. Αποτελέσματα περιόδου 01.01.2006-30.09.2006 
Η δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα το 3ο τρίμηνο 
κάθε χρήσης  όπου ο κύκλος εργασιών είναι αρκετά μειωμένος σε σχέση με τα υπόλοιπα τρίμηνα. 
 
6. Φόρος εισοδήματος  
 Από την 1η Ιανουαρίου 2006 ο συντελεστής φορολογίας μειώθηκε από 32% σε 29%. Ο υπολογισμός του 
ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή βασίστηκε στον εκτιμώμενο μέσο ετήσιο συντελεστή φορολογίας. 
 
7. Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά και τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί 
στους μετόχους της μητρικής (μετά από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών 
της Εταιρίας στην διάρκεια της περιόδου . Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά. 
 
    Όμιλος  

 01/01/2006-
30/09/2006 

01/01/2005-
30/09/2005 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 2.088.800 (1.135.834) 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 42.800.000 42.800.000 
Βασικά / μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά 
μετοχή) 0,05 (0,03) 

    
    Όμιλος  

 01/07/2006-
30/09/2006 

01/07/2005-
30/09/2005 

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής 1.276.676 (1.365.312) 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 42.800.000 42.800.000 
Βασικά / μειωμένα κέρδη//(ζημίες)  ανά μετοχή (ευρώ 
ανά μετοχή) 0,03 (0,03) 

 
     Εταιρία  

 01/01/2006-
30/09/2006 

01/01/2005-
30/09/2005 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 987.652 (950.649) 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 42.800.000 42.800.000 
Βασικά / μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά 
μετοχή) 0,02 (0,02) 
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     Εταιρία  
 01/07/2006-

30/09/2006 
01/07/2005-
30/09/2005 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 494.922 (1.414.627) 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 42.800.000 42.800.000 
Βασικά / μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (ευρώ ανά 
μετοχή) 0,01 (0,03) 

 
8. Μερίσματα 
Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 2005 ήταν 4.856 
ευρώ και 7.233.664  ευρώ αντίστοιχα. 
 
9. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006 ο ΄Ομιλος και η Εταιρία 
δαπάνησαν το ποσό των 1.432.066 ευρώ και 1.447.131 ευρώ αντίστοιχα για αγορά ενσώματων παγίων 
στοιχείων που αφορούν κατά κύριο λόγο βελτιώσεις εγκαταστάσεων, εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού 
κέντρου και απόκτηση μηχανημάτων. 
 
Επίσης κατά την ίδια περίοδο ο Όμιλος/Εταιρία πώλησε ενσώματα  πάγια στοιχεία αναπόσβεστης 
αξίας 162.942 ευρώ και εισέπραξε 201.789 ευρώ. 
 
10. Δάνεια  
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30.09.2006 ο Όμιλος/Εταιρία συνήψε μια σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 71.474 ευρώ ενώ αποπλήρωσε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 
4.693.507 ευρώ. 
 
Οι καταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων ανήλθαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε 
733.753 ευρώ και 712.502 ευρώ για τον Ομιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.  
 
Η Εταιρία συνήψε την από 17.04.2006 σύμβαση δανείου ύψους € 62.000.000 με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
(εφεξής «Τράπεζα») .  
 
Σκοπός του δανείου βάσει της σύμβασης είναι η απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών των εταιριών 
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. ούτως ώστε αμέσως ή εμμέσως η Εταιρία να 
αποκτήσει ποσοστό περίπου 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.  
 
Η διάρκεια του δανείου έχει οριστεί σε εννέα (9) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία εκταμίευσης 
του δανείου ήτοι από την 18.04.2006. 
 
Βάσει της σύμβασης οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της Τράπεζας καλύπτονται από τις ακόλουθες  
εμπράγματες εξασφαλίσεις: 

 Ενέχυρο επί των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. την 
κυριότητα των οποίων απέκτησε το ΥΓΕΙΑ με το προϊόν του εν λόγω δανείου και εκχώρηση των 
απαιτήσεων υπέρ της Τράπεζας. 

 Ενέχυρο επί των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. την κυριότητα των οποίων απέκτησε το ΥΓΕΙΑ με το προϊόν του εν λόγω 
δανείου και εκχώρηση των απαιτήσεων υπέρ της Τράπεζας. 

 10



 
 
 

 Ενέχυρο επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ 
Α.Ε. που έχει στην κυριότητα της η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και εκχώρηση των 
απαιτήσεων υπέρ της Τράπεζας. 

 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 εξήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (€ 68.200.000) υπέρ της Τράπεζας επί των ακόλουθων ακινήτων: 

α) Γήπεδο εκτάσεως 11.107 τ.μ. στο Μαρούσι (θέση Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια), επί 
του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 30.144 τ.μ. όπου και 
λειτουργεί το ΥΓΕΙΑ,   
β) Γήπεδο εκτάσεως 1.555,80 τ.μ. που συνορεύει με το ανωτέρω γήπεδο (α) στη θέση 
Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια, 
γ) Γήπεδο εκτάσεως 2.050 τ.μ. που συνορεύει με τα ανωτέρω γήπεδα (α), (β) στη θέση 
Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια, 
δ) Γήπεδο εκτάσεως 2.026 τ.μ. που συνορεύει με τα ανωτέρω γήπεδα (α), (β), (γ) στη θέση 
Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια. 

 
Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι βάσει της σύμβασης, το ΥΓΕΙΑ έχει την θετική υποχρέωση να προβεί, 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως του δανείου, σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου.  
 
11. Μετοχικό κεφάλαιο 
Όμιλος/ Εταιρία 

 Αριθμός μετοχών 
(κοινές μετοχές) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 
2005 42.800.000  17.548.000 17.093.551 34.641.551 
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 
2006 42.800.000 17.548.000 17.093.551 34.641.551 

 
Την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 2005 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 42.800.000 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν 
εξοφληθεί πλήρως και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
 
Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δημιουργήθηκε το 2002 με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία 
μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας και ανέρχεται σε 17.093.551 ευρώ. Το εισπραχθέν υπέρ το άρτιο 
ποσό μειώθηκε κατά τα έξοδα εκδόσεως. 
 
12. Λοιπά αποθεματικά 
Όμιλος 
 Τακτικό 

αποθεματικό 

Διαφορά από 
αναπροσαρμογή  

αξίας 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2005 2.526.465  27.045 593.966 3.147.476 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.526.465  27.045 593.966 3.147.476 
Μεταφορά κερδών σε τακτικό 
αποθεματικό 62.448             -        - 62.448 
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2006 2.588.913  27.045 593.966 3.209.924 
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Εταιρία 
 Τακτικό 

αποθεματικό 

Διαφορά από 
αναπροσαρμογή  

αξίας 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2005 2.526.465  27.045 593.966 3.147.476 
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2006 2.526.465  27.045 593.966 3.147.476 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής Νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 
μεταφέρουν ετησίως σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα κέρδη 
που εμφανίζουν στα βιβλία τους, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου το αποθεματικό 
αυτό φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται μόνο κατά 
τη λύση της εταιρίας μπορεί, όμως να συμψηφιστεί με συσσωρευμένες ζημιές. 
 
Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρμογή αξίας ορισμένων στοιχείων του 
παγίου ενεργητικού προορίζεται να κεφαλαιοποιηθεί βάσει σχετικών διατάξεων της Ελληνικής 
φορολογικής νομοθεσίας. 
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι 
οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο 
της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο 
διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν και εφόσον συντελεστεί η 
διανομή των αποθεματικών αυτών. 

 
13. Κέρδη εις νέο 
 

 Όμιλος Εταιρία 
 30.09.2006 30.09.2005 30.09.2006 30.09.2005 
Υπόλοιπο κατά την έναρξη της 
περιόδου 2.223.527 11.846.145 1.906.851 11.589.876 

Διανομή μερισμάτων   - (7.276.000)   - (7.276.000) 
Καθαρά κέρδη περιόδου 
κατανεμόμενα σε μετόχους της 
μητρικής 

2.088.800 (1.135.834) 987.652 (950.649) 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά (62.448)    -    -    - 
Υπόλοιπο κατά τη λήξη της περιόδου 4.249.879 3.434.311 2.894.503 3.363.227 
 
14. Δεσμεύσεις 
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – του Ομίλου λειτουργούντος ως μισθωτή. 
Ο Όμιλος μισθώνει ένα γραφείο, ένα τετραώροφο κτίριο και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που 
έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. 
Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών 
μισθώσεων την 30.09.2006 ανέρχονται για τον Ομιλο και την Εταιρία σε 3.184.070 ευρώ και 2.987.031 
ευρώ αντίστοιχα. 
 
Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται και μελλοντικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένα μέρη οι οποίες 
ανέρχονται για τον Ομιλο σε 154.191 ευρώ και για την Εταιρία σε 43.526 ευρώ. 
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15. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηματιστεί. 
Πιο αναλυτικά: 
 
α) Εγγυητικές επιστολές 
 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK Α.Ε. κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005 είχε 
εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας ύψους 1.591.115 ευρώ και 1.592.912 ευρώ αντίστοιχα. 
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η εγγυητική επιστολή προς το Τ.Σ.Α.Υ. για ισόποση απαίτηση 
(βλέπε κατωτέρω «β) (Ι) Σημαντικές Δικαστικές Εκκρεμότητες »). 
 
β) Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες 
 
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρία ποσά, το ύψος των 
οποίων ανέρχεται σε 42 εκατ., ευρώ περίπου (δεν περιλαμβάνονται οι 5 περιπτώσεις που αναφέρονται 
παρακάτω). Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρία 
και εκτιμάται ότι δεν θα έχει καμμία ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση καθώς οι εν 
λόγω δικαστικές διεκδικήσεις αφορούν πρώτιστα τους Ιατρούς και δευτερευόντως την Εταιρία. Με την 
αγωγή τους ζητούν αποζημιώσεις λόγω ικανοποίησης ηθικής βλάβης κ.λπ. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί 
είναι ελεύθεροι συνεργάτες και δεν έχουν καμμία σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, εντολής, 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ. Όμως οι δικαστηριακή νομολογία έχει κάνει δεκτό ότι η Εταιρία είναι 
προστήσασα. Τέλος αναφέρεται ότι όλοι οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία ιατροί όλων των 
ειδικοτήτων είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρίες (mal practice) και έτσι σε περίπτωση που το 
Δικαστήριο ήθελε επιδικάσει κάποιο ποσό αυτό θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία του 
Ιατρού. Σε περίπτωση όμως που το ποσό αυτό δεν επαρκεί, η ασφαλιστική εταιρία στην οποία είναι 
ασφαλισμένο το ΥΓΕΙΑ  καταβάλει ποσό έως 44 χιλ. , ευρώ για κάθε περιστατικό. 
 
(Ι) Το Τ.Σ.Α.Υ. είχε βεβαιώσει για την περίοδο από τον Οκτώβριο 1989 έως τον Μάρτιο 1993 με 
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου απαίτηση κατά της Εταιρίας που αφορά σε εργοδοτικές 
εισφορές επί αμοιβών ιατρών ποσού  810 χιλ., ευρώ περίπου πλέον προσαυξήσεων. Η Εταιρία στη 
συνέχεια άσκησε προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών όπου με την υπ΄αριθ. 2244/1997 
απόφασή του δικαιώθηκε. Το Τ.Σ.Α.Υ. άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών, το οποίο την απέρριψε με την υπ΄αριθμ. 4888/2000 απόφασή του. Με νεότερη απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου, το Τ.Σ.Α.Υ. βεβαίωσε για την ίδια περίπου χρονική περίοδο το ποσό των 
1.507.909 ευρώ. Η Εταιρία άσκησε όλα τα νόμιμα μέσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και η 
προσφυγή συζητήθηκε στις 04.05.2006 και αναμένεται απόφαση. Δόθηκε ισόποση εγγυητική επιστολή 
στο Τ.Σ.Α.Υ. το οποίο και εκδίδει κανονικά ασφαλιστική ενημερότητα.  
 
(ΙΙ) Την 03.02.1997 και 18.01.1999 η Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου Αμαρουσίου κοινοποίησε στην 
Εταιρία έγγραφα δυνάμει των υπ’αρ. 405/95 και 488/95 αντίστοιχων αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου με τα οποία υποχρεούται η Εταιρία να καταβάλει 95.612 ευρώ και  63.742 ευρώ 
για τα έτη 1998 και 1999, ήτοι σύνολο 159.354 ευρώ, για ειδικό τέλος περιβάλλοντος και 
κυκλοφοριακών εφαρμογών. Επισημαίνεται, ότι το 40% του προαναφερόμενου ποσού ήτοι των  63.742 
ευρώ έχει ρυθμισθεί και καταβάλλεται σε δόσεις (Ν. 1080/80 περί επιλύσεως φορολογικών διαφορών 
μεταξύ Δήμου και Φορολογούμενων) και αυτές πληρώνονται κανονικά και εμπρόθεσμα. Κατά των 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, η Εταιρία άσκησε προσφυγές ενώπιον 
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του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως, ασκήθηκε έφεση η οποία 
δεν έχει προσδιοριστεί. Επίσης, την 01.04.1996 βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους με τις υπ’αρ. 
405/95 και 488/95 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου σε βάρος της 
Εταιρίας ποσό  318.709 ευρώ για το έτος 1996 χαρακτηριζόμενο ως ειδικό τέλος νοσοκομειακών και 
νοσηλευτικών μονάδων. Κατά της ως άνω βεβαίωσης στους χρηματικούς καταλόγους ασκήθηκε 
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απορρίφθηκε πρωτοδίκως, αλλά 
ασκήθηκε έφεση η οποία δεν έχει προσδιοριστεί. Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας ο εν 
λόγω καταλογισμός είναι αυθαίρετος, αναιτιολόγητος, καταχρηστικός, αντιβαίνει δε στο Σύνταγμα, 
στους Νόμους και στην χρηστή διοίκηση, γεγονός που έχει επισημανθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου. Εκτιμάται ότι οι προαναφερθείσες υποθέσεις είναι καταχρηστικές και αντισυνταγματικές 
και πρέπει να γίνουν δεκτές οι προσφυγές της Εταιρίας. 
 
(ΙΙΙ)  Την 23.11.2004 το ΣΔΟΕ επέβαλε πρόστιμα στην Εταιρία ύψους 251.231 ευρώ. Η Εταιρία              
κατέβαλε το 25% του ανωτέρω ποσού (ήτοι 62.808 ευρώ) και προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια 
εκτιμώντας ότι θα δικαιωθεί. 
 
(ΙV)  Ο Γ. Τόλης άσκησε αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία  ζητούσε  
555.541 ευρώ πλέον των νομίμων τόκων. Το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή αυτή δυνάμει 
της υπ΄ αριθμ. 3767/1997 απόφασής του. Κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση. Το Εφετείο Αθηνών 
ανέπεμψε την υπόθεση και πάλι στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επανεκδίκαση. Η αγωγή 
επανεκδικάστηκε και εξεδόθη απόφαση σε βάρος της Εταιρίας. Ασκήθηκε έφεση από την Εταιρία όπου 
με την  υπ΄ αριθμ. 5201/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή η έφεση. Στη συνέχεια ο Γ. 
Τόλης άσκησε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου η οποία εκδικάστηκε στις 18.05.2004 και ανέπεμψε 
την υπόθεση και πάλι στο Εφετείο Αθηνών όπου εκδικάστηκε στις 10.02.2005. Εξεδόθη απόφαση και το 
Εφετείο ανέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 
29.09.2005 και εξεδόθη απόφαση η οποία απορρίπτει ολοσχερώς την αγωγή. Ασκήθηκε έφεση από τον 
ενάγοντα η οποία εκδικάζεται στις 28.11.2006.  
 
γ) Προεδρικό Διάταγμα 235/2000 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000, απαγορεύεται η ένταξη και λειτουργία σε 
Ιδιωτικές Κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων 
Π.Φ.Υ. του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/92), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του 
από το άρθρο 4 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ 196/Α/94). Για τις Κλινικές, στις οποίες λειτουργούν τέτοιοι 
Φορείς, η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει μετά δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/14.09.2000). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3204/2003/Α-
2961 η ισχύς της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 αρχίζει 
από 01.01.2007. 

Κατόπιν των πιο πάνω αναφερθέντων, η εταιρία που εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 18 του 
Π.Δ. 235/2000 και ως εκ τούτου δεν θα δύναται να εντάσσεται και να λειτουργεί στο χώρο της Εταιρίας 
μετά την πάροδο της κατά τα ανωτέρω ταχθείσης προθεσμίας είναι η εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε., η οποία παρέχει αποκλειστικά διαγνωστικές υπηρεσίες. 

                                                 
1 Ν. 3204/2003/Α-296: «Τροποποιήσεις και συμπλήρωση της Νομοθεσίας για το ΕΣΥ- και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του  Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 
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Επίσης, υπάρχει και η εταιρία ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. η οποία εκτός από την παροχή διαγνωστικών 
υπηρεσιών είναι και θεραπευτικό κέντρο, με συνέπεια να υπάρχει αμφισβήτηση για το κατά πόσο 
υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000.  
 
Το αντικείμενο δραστηριότητας των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Κέντρων που λειτουργούν στον 
χώρο της Εταιρίας αποτελεί η λειτουργία συγκεκριμένων μηχανημάτων διάγνωσης και θεραπείας. Οι 
άδειες λειτουργίας των ως άνω μηχανημάτων διάγνωσης ή/και θεραπείας έχουν εκδοθεί από τις 
αρμόδιες αρχές στο όνομα της Εταιρίας. Συνεπώς, σε σχέση με την απαγόρευση του άρθρου 18 του Π.Δ. 
235/2000 που αφορά στην ένταξη και λειτουργία παρόμοιων Διαγνωστικών και Θεραπευτικών 
Κέντρων σε ιδιωτικές κλινικές, η Εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει και αυτοτελώς τις ίδιες 
διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας τα προαναφερθέντα μηχανήματα στο 
όνομα και για λογαριασμό της με τις ίδιες και ήδη εκδοθείσες άδειες. 
 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, η Εταιρία τελεί σε πλήρη γνώση των απαγορεύσεων που τίθενται στο 
άρθρο 18 του Π.Δ. 235/2000 και έχει δεσμευθεί κατέχοντας όλες τις νόμιμες άδειες, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί στο όνομά της, να παρέχει αυτοτελώς τις ίδιες διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές υπηρεσίες και 
μετά την απομάκρυνση των εταιριών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του σχετικού άρθρου και 
ως εκ τούτου δεν θα δύνανται να λειτουργούν στον χώρο της μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει 
οριστεί.  
 
Επισημαίνεται ότι η ισχύς του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία 
της Εταιρίας ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι προαναφερθείσες εταιρίες που λειτουργούν 
εντός των εγκαταστάσεών της υπό την έννοια ότι αυτή θα πρέπει να προβεί είτε στην απορρόφησή 
τους, είτε στην αγορά ή ενοικίαση των μηχανημάτων που λειτουργούν εντός των εν λόγω εταιριών. Σε 
κάθε περίπτωση η ανωτέρω εξέλιξη δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στη λειτουργία της 
Εταιρίας πέραν της πιθανής καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών καθώς και της 
επένδυσης που ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη για την αγορά του εξοπλισμού που διαθέτουν οι εν 
λόγω εταιρίες.  
 
δ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η 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 ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεως (8/8/2003). 
Στους πρώτους μήνες του 2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 και 
2004 για την εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. Ο Όμιλος 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων που στηρίζονται 
σε προηγούμενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 
αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού. 
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16. Εξαγορά θυγατρικών-συγγενούς 
 
Α) Εξαγορά ΑΝΙΖ Α.Ε. 
 
Στα τέλη Μαρτίου 2006 η Εταιρία απέκτησε το 70% των μετοχών της εταιρίας ΑΝΙΖ Α.Ε. – Επιχειρήσεις 
εκμετάλλευσης κυλικείων καφετεριών εστιατορίων («ΑΝΙΖ Α.Ε.»). Η συναλλαγή καταχωρήθηκε στις 
οικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή της μεθόδου της εξαγοράς. 
 
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία που προέκυψε έχουν ως εξής: 

Λογιστική αξία       Εύλογη αξία 
   
Ενσώματα πάγια 7.925 85.309 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος - 9.544 
Αποθέματα 5.931 5.931 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 70.079 19.333 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 301.275 301.275 
Δάνεια - (70.561) 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
- 

 
(45.000) 

Προβλεψεις για υποχρεώσεις και έξοδα - (42.300) 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (61.194) (71.425) 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (117.662) (55.101)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 206.354 137.005 
Δικαιώματα μειοψηφίας (30%)  (41.101)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  95.904 
Αρνητική υπεραξία  (32.342)
Σύνολο τιμήματος που καταβλήθηκε σε μετρητά  63.562 
   
Καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα που προέκυψε από την εξαγορά   
Καταβληθέν τίμημα (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων εξόδων 
σχετιζόμενων με την εξαγορά) 

  
(63.562) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικής  301.275
  237.713 

 
 

• Ως αρχικός ισολογισμός ενοποίησης λήφθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.03.2006 
• Αν η εξαγορά είχε πραγματοποιηθεί την 1 Ιανουαρίου 2006, ο Όμιλος θα εμφάνιζε αυξημένα 

έσοδα 290 χιλ., ευρώ περίπου και κέρδη 79 χιλ., ευρώ περίπου. 
 
Β) Εξαγορά ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ στην από 13.04.2006 συνεδρίασή του αποφάσισε την απόκτηση:  
Ι) ποσοστού 12,21% μετοχών της εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. »). 
ΙΙ) ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ») ώστε έμμεσα να αποκτήσει ποσοστό 
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12,63% των μετοχών της εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (ήτοι 4.274.704 μετοχές) που κατέχει η εταιρία 
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
 
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 12,21% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., ήτοι 4.135.225 κοινών ονομαστικών μετοχών, ανέρχεται σε € 28.943.845  και 
αντιστοιχεί σε € 7,00 ανά μετοχή. (Σημειώνεται ότι στις 02.05.2006 λήφθηκε μέρισμα ύψους € 1.281.920 
από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. το οποίο προήρχετο από τα προ της αποκτήσεως της συμμετοχής καθαρά κέρδη 
και σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 το κόστος αγοράς της συμμετοχής μειώθηκε ισόποσα).  
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 100% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας 
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ήτοι 3.304.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ανέρχεται σε € 31.524.930 
και αντιστοιχεί σε € 9,54 ανά μετοχή. 
Η συμφωνία για την εξαγορά των ποσοστών των δύο εταιριών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έγινε βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών 
που υπεγράφησαν την περίοδο από 18.04.2006 μέχρι 26.04.2006 όπου και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου 
τοις μετρητοίς το εκάστοτε τίμημα.  
Με την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών ο εκάστοτε 
πωλητής μεταβίβασε και παρέδωσε στο ΥΓΕΙΑ τις μετοχές μαζί με τα κάθε φύσεως δικαιώματα που 
ερείδονται και απορρέουν από αυτές. Κατά συνέπεια, το ΥΓΕΙΑ καθίσταται από εκείνη τη στιγμή 
αποκλειστικός κύριος νομέας και κάτοχος των μετοχών αυτών.   
Η χρηματοδότηση του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 12,21% του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ποσοστού 
100% του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έγινε μέσω τραπεζικού δανεισμού (σημ. 10).  
Η απόκτηση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. καταχωρήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις με την 
εφαρμογή της μεθόδου της εξαγοράς. 
 
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχουν ως εξής: 

Λογιστική αξία       Εύλογη αξία 
   
Ενσώματα πάγια           3.150         3.150 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες         1.000.465 31.513.707 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα           9.878        9.878 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις           (1.805)        (1.805)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία     1.011.688 31.524.930 
Δικαιώματα μειοψηφίας (0%)                  -       
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  31.524.930 
Υπεραξία                  -  
Σύνολο τιμήματος που καταβλήθηκε σε μετρητά  31.524.930 
   
Καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα που προέκυψε από την εξαγορά   
Καταβληθέν τίμημα (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων εξόδων 
σχετιζόμενων με την εξαγορά) 

  
(31.524.930) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικής          9.878
  (31.515.052) 
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αναπτύσσονται κατωτέρω: 
 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 Όμιλος 

 01/01/2006-
30/09/2006 

01/01/2005-
30/09/2005 

Πωλήσεις Υπηρεσιών   
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε. 196.645 180.267 
• Marfin Bank A.Τ.E. 12.800   - 
• ΑΝΙΖ Α.Ε. 36.277 36.678 
 245.722 216.945 

 Εταιρία 
 01/01/2006-

30/09/2006 
01/01/2005-
30/09/2005 

Πωλήσεις Υπηρεσιών   
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε. 196.645 180.267 
• Marfin Bank A.Τ.E. 12.800   - 
• ALAN MEDICAL Α.Ε. 6.000   - 
• ΑΝΙΖ Α.Ε. 36.277 36.678 
 251.722 216.945 

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως έσοδα από ενοίκια. 
 

    Εταιρία 
 01/01/2006-

30/09/2006 
01/01/2005-
30/09/2005

Έσοδα από μερίσματα   
• ALAN MEDICAL Α.Ε. 750.000 750.000 
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε. 10.000 10.680 
 760.000 760.680 

 
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

         
Όμιλος 

 
01/01/2006-
30/09/2006 

01/01/2005-
30/09/2005 

Αγορές υπηρεσιών   
• ΑΝΙΖ Α.Ε. 14.305 13.693 
• Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. 13.090 - 
• Κ. Αρβανίτης Α.Ε. 18.045 26.077 
 Χρεωστικοί τόκοι   
• Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. 99.954  - 
• Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. 85.414  - 

 230.808 39.780 
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             Εταιρία 

 
01/01/2006-
30/09/2006 

01/01/2005-
30/09/2005 

Αγορές αγαθών   
• ALAN MEDICAL Α.Ε. 2.965.992 3.259.614 
Αγορές υπηρεσιών   
• ΑΝΙΖ Α.Ε. 14.305 13.693 
• Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. 13.090 - 
• Κ. Αρβανίτης Α.Ε. 18.045 17.087 
 Χρεωστικοί τόκοι   
• Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. 99.954  - 
• Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. 85.414  - 

 3.196.800 3.290.394 
 

iii) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις/αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
    
 Όμιλος 

 30/09/2006  31/12/2005 
Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη :   
• Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. 3.036.358 - 
• Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. 5.000.000 - 
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε. 568.605 519.482 
 8.604.963 519.482 

          
 Εταιρία 

    30/09/2006 31/12/2005 
Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη :   
• Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. 3.036.358 - 
• Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. 5.000.000 - 
• ΑΝΙΖ Α.Ε. 2.325 - 
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε. 568.605 519.482 
• ALAN MEDICAL Α.Ε. 2.072.829 1.955.106 
 10.680.117 2.474.588 

 
            Όμιλος 

    30/09/2006 31/12/2005 
Απαιτήσεις εισπρακτέες από συνδεδεμένα μέρη :   
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε    - - 
Καταθέσεις όψεως   
• Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.          198 - 
• Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε.           853 - 
• Marfin Bank A.Τ.E.       14.681 - 
       15.732 - 
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  Εταιρία 

    30/09/2006 31/12/2005 
Απαιτήσεις εισπρακτέες από συνδεδεμένα μέρη :   
• ALAN MEDICAL Α.Ε. 375.000 250.000 
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε.   - - 
Καταθέσεις όψεως   
• Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.      198 - 
• Λαϊκή Τράπεζα  Α.Ε.      853 - 
• Marfin Bank A.Τ.E. 14.681 - 
 390.732 250.000 

 
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της 
αγοράς. 
 
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη δε φέρουν τόκο (πλήν των συναφθέντων δανείων με την Εγνατία 
Τράπεζα Α.Ε. και τη Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. ), και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
Η Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. κατέστη συνδεδεμένο μέρος στα τέλη Μαρτίου 2006 όταν εξαγοράστηκε ένα 
σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου και ταυτόχρονα ανέλαβε την διοίκησή της, η μητρική 
εταιρία  βασικού μετόχου του ΥΓΕΙΑ. Η Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. κατέστη συνδεδεμένο μέρος στα μέσα 
Ιουνίου 2006. 
 
iv) Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού 
 
Κατά τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 2005 κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη 
του Δ.Σ. που έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας με την Εταιρία καθώς και στο ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το οποίο ήταν υπεύθυνο για την εποπτεία του τμήματος  Εσωτερικού 
Ελέγχου μέχρι την 03.04.2006. 
Οι ακαθάριστες αποδοχές των μελών αυτών για τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2006 
και 2005 (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αποζημιώσεων) ανέρχονται σε 550 χιλ. ευρώ περίπου και 
255 χιλ., ευρώ περίπου αντίστοιχα. 
Oι ακαθάριστες αποδοχές (πλέον τυχόν αποζημιώσεων) των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας (μη 
συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών με έμμισθη σχέση εργασίας των μελών του Δ.Σ.) ανήλθαν για τις 
περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 2005 σε 486 χιλ., ευρώ περίπου και 462 χιλ., ευρώ 
περίπου αντίστοιχα. 
Οι ακαθάριστες αποδοχές των μελών του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας ALAN MEDICAL Α.Ε. τα 
οποία έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας ανέρχονται για τις περιόδους που έληξαν την 30 
Σεπτεμβρίου 2006 και 2005 σε 52 χιλ., ευρώ περίπου και 43 χιλ., ευρώ περίπου αντίστοιχα.  
 Οι ακαθάριστες αποδοχές του μέλους του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας AΝΙΖ Α.Ε. το οποίο έχει 
συνάψει σύμβαση εργασίας ανέρχονται για την περίοδο 01.04.2006 – 30.09.2006 σε  9 χιλ., ευρώ 
περίπου. 
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18. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 
Την 18.07.2006 συνεκλήθη η μετ’ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η 
οποία μεταξύ άλλων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών 
μετόχων κατά 8.774.000 ευρώ με την έκδοση 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. 
Έγκριση της υποβληθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 289 
Κανονισμού Χ.Α. στην οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, το 
χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων που 
θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Απόφαση περί εισαγωγής των νέων μετοχών 
που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Διάθεση των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες σε Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, ιατρούς και το προσωπικό της Εταιρίας ή συνεργαζομένων 
εταιριών. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα 
στο μέρισμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την 
χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, 
την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. 
 
2. 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 παλαιών μετόχων. 
Απόφαση περί εισαγωγής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 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 και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για 
την ολοκλήρωση της έκδοσης.  
 
3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και μέλη του 
προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των 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 χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 5ετής. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου να ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της Αποφάσεως της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
4. 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 και εν γένει τη 
διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 
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19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
α) Την 19.10.2006 το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη 
συμφωνία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (¨Ε.Ε.Σ.¨) με κύριο στόχο την αναβάθμιση και 
διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στην περιοχή της Βούλας και γενικότερα στα νότια 
προάστια των Αθηνών. 

 
Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση του οικοπέδου του Ε.Ε.Σ. στην Βούλα εκτάσεως περίπου 100 
στρεμμάτων όπου στεγάζεται σήμερα, μεταξύ άλλων, και το νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ. 
 
Πιο συγκεκριμένα, με την μέθοδο της αντιπαροχής, το ΥΓΕΙΑ θα κατασκευάσει με δική του επένδυση 
ένα σύγχρονο νοσοκομείο μεγέθους άνω των 40.000 τ.μ., παρεμφερών προδιαγραφών με το ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ, έναντι των 20.000 τ.μ. των υπαρχόντων περιπτέρων που συνιστούν το νυν νοσοκομείο, το 
οποίο κατά κυριότητα θα ανήκει στον Ε.Ε.Σ. προκειμένου να αντικαταστήσει το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΒΟΥΛΑΣ το οποίο και εν συνεχεία θα κατεδαφισθεί. 
 
Επίσης το ΥΓΕΙΑ θα κατασκευάσει παράλληλα στον ίδιο χώρο ιδιωτική Μαιευτική – Γυναικολογική 
Κλινική κυριότητός του, μεγέθους περίπου 16.000 τ.μ., ενώ τον υπόλοιπο χώρο κυριότητός του, που του 
δίνει τη δυνατότητα κατασκευής κτιρίου ή κτιρίων μέχρι 24.000 τ.μ., προτίθεται, μετά την 
αποπεράτωση του νέου Νοσοκομείου του Ε.Ε.Σ. και την μεταστέγαση του ήδη λειτουργούντος 
Ασκληπιείου σ΄αυτό, να τον χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών υγείας και 
ιατρικής φροντίδας και εκπαίδευσης υπό την ευρύτερή τους έννοια. 
 
Το ΥΓΕΙΑ υπολογίζει ότι η συνολική επένδυση που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της συμφωνίας και 
του συναφούς επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι πλέον της τάξεως των 100 εκατ. Ευρώ και θα 
χρηματοδοτηθεί από τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος αντλήσεως κεφαλαίων της εταιρείας με 
την έκδοση απλού ή/και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.   
 
Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν 
ακόμα σε σειρά επί μέρους θεμάτων (νομικών, χωροταξικών, προδιαγραφών έργων κ.λ.π.) με 
καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2006. 
 
β) Την 23.10.2006 το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη 
συμφωνία με τον κ. S. Duraku και την εταιρεία Eurodrini sh. A. με κύριο σκοπό τη δημιουργία και 
λειτουργία του πρώτου ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος στην Αλβανία και με προοπτική 
ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώρες Μαυροβούνιο και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
 
Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση ανωνύμου εταιρείας στην οποία θα συμμετέχει το «Υγεία» με 
ποσοστό 80% και ο κ. S. Duraku με ποσοστό 20%.  Η εταιρεία θα ολοκληρώσει την κατασκευή και θα 
λειτουργήσει εντός 18 μηνών Γενικό Νοσοκομείο δυναμικότητας 140  περίπου κλινών σε οικοπεδική 
έκταση συνολικής επιφάνειας 15.000τμ όπου έχουν ήδη κατασκευαστεί ημιτελή κτίσματα 10.000 τμ 
περίπου.  Το ακίνητο βρίσκεται στην συμβολή των κεντρικότερων αρτηριών των Τιράνων. 
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Στο Γενικό Νοσοκομείο θα αναπτυχθούν σύγχρονα εργαστήρια κάθε είδους (διαγνωστικά και 
απεικονιστικά), συγκρότημα εξωτερικών ιατρείων, τμήμα επειγόντων περιστατικών, μονάδα εντατικής 
θεραπείας και χειρουργικές και παθολογικές κλινικές.  Επιπλέον θα λειτουργήσει πλήρης Μαιευτική και 
Γυναικολογική Μονάδα. 
 
Το ΥΓΕΙΑ υπολογίζει ότι η συνολική επένδυση που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της συμφωνίας και 
του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά την Νοσηλευτική Μονάδα των Τιράνων είναι της τάξεως των 
30 εκ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου και των υφισταμένων ημιτελών 
κτισμάτων.  Το ΥΓΕΙΑ θα συμμετάσχει κατ΄αρχήν με το ποσό των 24.000.000 ευρώ το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος αντλήσεως κεφαλαίων της εταιρείας με 
την έκδοση απλού ή / και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 
 
20. Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής 
 
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 κέρδη προ φόρων, στα Ίδια 
κεφάλαια προηγούμενων χρήσεων και στα κέρδη ανά μετοχή καθόσον τα συγκεκριμένα είδη 
χρεώνονται στους ασθενείς χωρίς την ύπαρξη περιθωρίου κέρδους.  
 
Η προαναφερόμενη διαφοροποίηση απεικονίζεται αξιακά στον πίνακα που ακολουθεί: 
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