
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2007 

Σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 

1/1/2007-30/9/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

στις 2/11/2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.hygeia.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και 

πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία 

αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 

Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

 

 

Πασχάλης Μπουχώρης 

http://www.hygeia.gr/
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

 

30.9.2007 30.9.2006 1.7-30.9.2007 1.7-30.9.2006

79.698.603 68.178.963 23.517.095 20.922.928

(65.865.530) (61.121.347) (20.718.098) (19.159.009)

13.833.074 7.057.616 2.798.997 1.763.919

5.190.335 2.908.516 1.155.635 1.000.925
(4.202.287) (5.487.651) (1.322.625) (1.710.025)

(246.989) (270.970) (106.920) (88.225)
(2.970.624) (491.786) (271.705) 596.983

11.603.508 3.715.726 2.253.381 1.563.577
95.393 73.192 9.480 21.467

(2.011.727) (3.254.992) (761.889) (1.303.024)
2.335.756 767.600 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

12.022.929 1.301.526 1.500.971 282.020
(1.985.575) (313.874) (397.029) 212.902

10.037.354 987.652 1.103.943 494.922

10.037.354 987.652 1.103.943 494.922

0,16 0,02 0,02 0,010

16.243.529 8.559.720 3.790.011 3.165.899

11.603.508 3.715.726 2.253.381 1.563.577

10.037.354 987.652 1.103.943 494.922

Η ΕΤΑΙΡΙΑΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε Ευρώ
30.9.2007 30.9.2006 1.7-30.9.2007 1.7-30.9.2006

Πωλήσεις 81.940.041 68.832.426 24.758.782 21.236.435

Κόστος πωληθέντων (66.347.283) (60.747.234) (21.419.197) (19.161.160)

Μικτό κέρδος 15.592.758 8.085.192 3.339.585 2.075.275

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 5.092.105 2.868.536 1.101.334 924.901
Έξοδα διοίκησης (5.059.606) (5.637.957) (1.894.245) (1.748.304)
Έξοδα διάθεσης (870.045) (691.802) (175.103) (273.572)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.970.624) (460.359) (271.705) 628.869

Κέρδη εκμετάλλευσης 11.784.587 4.163.610 2.099.866 1.607.170
Χρηματοοικονομικά έσοδα 113.900 78.515 7.284 22.974
Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.027.018) (3.259.075) (764.493) (1.304.289)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 8.534 21.917 0 14.317
Κέρδος από απόκτηση εταιριών 0 0 0 0
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς 2.529.773 1.589.695 852.977 764.924
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων 12.409.776 2.594.662 2.195.634 1.105.096
Φόρος εισοδήματος (2.136.700) (467.311) (487.097) 187.593
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 10.273.076 2.127.351 1.708.537 1.292.689

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής 10.347.190 2.088.800 1.784.650 1.276.676
Μετόχους μειοψηφίας (74.114) 38.551 (76.113) 16.013

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους

μετόχους της μητρικής για τη περίοδο
Βασικά/ μειωμένα 0,16 0,04 0,03 0,025 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 16.485.270 9.032.865 3.657.607 3.206.349
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 11.784.587 4.163.610 2.099.866 1.607.170

Κέρδη μετά από Φόρους 10.273.076 2.127.351 1.708.537 1.292.689

Ο ΟΜΙΛΟΣΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Ισολογισμός 

 
 
 

Ποσά σε Ευρώ

30.9.2007 31.12.2006 30.9.2007 31.12.2006
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια 90.927.255 89.859.798 90.607.068 89.656.659
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.991.152 1.993.078 1.991.152 1.993.078
Υπεραξία 7.221.830 7.221.830 0 0
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.044.032 4.406.982 4.043.788 4.401.250
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 11.739 11.739 11.739 11.739
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 61.281.611 60.356.540 29.192.356 27.720.619
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 0 0 32.773.281 31.318.281
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 251.062 58.842 189.508 33.199

165.728.682 163.908.810 158.808.892 155.134.825

Αποθέματα 087
Πελάτες και

3.945.723 2.859.319 3.083.375 2.745.
 λοιπές απαιτήσεις 36.441.020 27.381.373 36.374.260 27.170.139

Ταμειακά Δι 741
967

Σύνολο πε 92

ΙΔΙΑ ΚΕΦ
Ίδια κεφά
μητρικής
Μετοχικό 000
Λοιπά αποθ 333
Αποθεματικ 0
Κέρδη εις 560
Σύνολο ιδίω 893
Δικαιώματα 0
Σύνολο ιδίω 93

ΥΠΟΧΡΕΩΣ
Μακροπρό
Δάνεια 517
Αναβαλλόμε 952
Προβλ

αθέσιμα και ισοδύναμα 8.682.350 5.294.501 4.590.958 4.106.
49.069.093 35.535.192 44.048.593 34.021.

ριουσιακών στοιχείων 214.797.774 199.444.002 202.857.485 189.156.7

ΑΛΑΙΑ
λαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

κεφάλαιο 26.322.000 26.322.000 26.322.000 26.322.
εματικά 71.155.310 71.375.333 71.092.862 71.375.
ά μετατροπής ισολογισμού 8.000 0 0
νέο 13.291.616 3.087.874 10.913.913 876.
ν κεφαλαίων 110.776.926 100.785.206 108.328.775 98.573.
μειοψηφίας 620.504 49.618 0
ν κεφαλαίων 111.397.430 100.834.824 108.328.775 98.573.8

ΕΙΣ
θεσμες υποχρεώσεις

20.030.948 20.120.199 20.005.951 20.075.
νος φόρος εισοδήματος 12.277.181 11.504.590 5.085.528 4.299.

έψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
την υπηρεσία 10.223.831 10.471.475 10.157.937 10.383.
 για υποχρεώσεις και έξοδα 1.727.044 3.015.000 1.654.964 2.900.

κροπρόθεσμες υποχρεώσεις 224.900 0 16.000
44.483.904 45.111.264 36.920.379 37.659.

θεσμες υποχρεώσεις
ς και λοιπές υποχρεώσει

έξοδο από 773
Προβλέψεις 000
Λοιπές μα 0

242

Βραχυπρό
Προμηθευτέ ς 28.732.397 29.523.123 28.046.357 29.095.
Τ

079
ρέχων φόρος εισοδήματος 1.024.452 116.132 900.000

 για υποχρεώσεις και έξοδα 0 156.000 0 156.
29.159.592 23.702.659 28.661.973 23.672.
58.916.441 53.497.914 57.608.330 52.923.

οχρεώσεων 103.400.345 98.609.178 94.528.709 90.582.

ων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 214.797.774 199.444.002 202.857.485 189.156.7

0
Προβλέψεις 000
Δάνεια 578

658
Σύνολο υπ 900

Σύνολο Ιδί 92

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 



ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε Ευρώ
Μετοχικό Λοιπά Kέρδη Δικαιώματα Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο Μειοψηφίας Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005 17.548.000 20.241.027 2.223.527 40.012.554 0 40.012
 Μετα

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

.554 
βολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2006 

Καθαρά κέρδη περιόδου 2.088.800 2.088.800 38.551 2.127.35
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 41.102 41.10

1 
2 

Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2006 17.548.000 20.241.027 4.312.327 42.101.354 79.653 42.181.007 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006 26.322.000 71.375.333 3.087.873 100.785.206 49.618 100.834
 Μετα

.824 
βολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2007 

Καθαρά κέρδη περιόδου 10.347.190 10.347.190 (74.114) 10.273.07
Μεταφορά σε αποθεματικά 62.448 (62.448) 0 
Πληρωμή μερισμάτων θυγατρικής (81.000) (81.000) (81.0
Απ ευθείας μταβολή ιδίων κεφαλαίων (274.471) (274.471) (274.
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 645.000 645.00
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2007 26.322.000 71.163.310 13.291.616 110.776.926 620.504 111.397

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό

6 
0 

00) 
471) 

0 
.430 

Λοιπά Kέρδη Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο Ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005 17.548.000 20.241.027 1.906.851 39.695.878
 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2006 

Καθαρά κέρδη περιόδου 987.652 987.652
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2006 17.548.000 20.241.027 2.894.503 40.683.530

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006 26.322.000 71.375.333 876.560 98.573.893
 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/9/2007 

Καθαρά κέρδη περιόδου 10.037.354 10.037.354
Απ ευθείας μταβολή ιδίων κεφαλαίων (282.471) (282.471)
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2007 26.322.000 71.092.862 10.913.913 108.328.775

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Σύνολο 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

3.146.290 8.024.904 3.841.146 4.863.593

Καταβληθέντες τόκοι (1.735.507) (3.062.396) (1.722.278) (3.058.313)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (115.643) (279.087) 0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

1.295.140 4.683.421 2.118.867 1.805.280

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (5.262.430) (1.432.066) (5.089.451) (1.447.131)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.000 201.789 0 201.789
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού (141.834) (108.051) (141.590) (108.051)
Μερίσματα εισπραχθέντα 3.084.974 1.342.758 1.835.756 2.049.520
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων 
θυγατρικής)

0 (31.277.339) (1.455.000) (31.588.492)

Αγορά μεριδίου συγγενών εταιριών (1.471.738) (27.661.925) (1.471.738) (27.661.925)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 77.466 14.796 56.993 9.472

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες

(3.712.562) (58.920.038) (6.265.030) (58.544.818)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 645.000 0 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής 83.000 (4.856) 0 (4.856)
Λήψη δανεισμού 14.687.953 62.318.622 14.217.497 62.291.065
Αποπληρωμή δανεισμού (9.409.686) (4.693.507) (9.409.686) (4.693.507)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτκών μισθώσεων (200.995) (733.753) (177.431) (712.502)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

5.805.271 56.886.506 4.630.380 56.880.200

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα

3.387.849 2.649.889 484.217 140.662

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου

5.294.501 1.880.659 4.106.741 1.395.839

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 
περιόδου

8.682.350 4.530.548 4.590.958 1.536.501

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

(ποσά σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

1. Γενικές πληροφορίες  

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. Ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον ήταν 

καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται 

επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο κατά καιρούς έχει 

εκσυγχρονίσει ανάλογα. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι μετοχές της είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει διευρύνει την παρουσία του στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, επεκτείνοντας το 

φάσμα των προσφερόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών με τη δημιουργία νέων διαγνωστικών τμημάτων, 

εργαστηρίων και κλινικών. Η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς 

που επιζητούν διαγνωστικές υπηρεσίες μέσω των δημοσίων ταμείων τους και ασφαλιστικών 

οργανισμών. 

Πιο συγκεκριμένα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει:  

11 Κλινικές Παθολογικού τομέα 

22 Κλινικές Χειρουργικού τομέα 

6 Διαγνωστικά Εργαστήρια 

8 Απεικονιστικά Εργαστήρια, ΦΙΑΠ, Ε.Π. 

16 χειρουργικές αίθουσες  

10 Εξωτερικά Ιατρεία 

Τμήμα διασφάλισης ποιότητας  

 

Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει πέντε πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα.  

Το σύνολο των εν λειτουργία κλινών της Εταιρείας ανέρχεται σε 254 κλίνες, οι 21 από τις οποίες 

ανήκουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και βρίσκονται σε δύο χώρους, ενώ οι δυο ανήκουν στη 

Μονάδα Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων. 
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Η Εταιρεία εκτός από το μόνιμο προσωπικό της, απασχολεί και ομάδα επιστημονικών συνεργατών, η 

οποία απαρτίζεται κυρίως από ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί είναι υπεύθυνοι των διαφόρων διαγνωστικών 

τμημάτων που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια. 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  την 30.09.2007 , απασχολούσε 1.071 υπαλλήλους,  ενώ ο Όμιλος 1.119. 

Τον Απρίλιο του 2007 το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αποφάσισε από κοινού με τις εταιρείες Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και την 

Αγγλική Minmax Health Ltd., τη σύσταση μίας νέας εταιρείας για την υλοποίηση δικτύου τραπεζών 

βλαστοκυττάρων στις χώρες της Αν. Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. To ΥΓΕΙΑ Α.Ε. θα συμμετέχει με 

50% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ από 25% θα έχουν οι άλλες δύο εταιρείες. Τον ίδιο μήνα η Εταιρεία 

ανακοίνωσε επίσης την δραστηριοποίησή της σε είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ίδρυση της 

εταιρείας Y-PHARMA A.E., στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 85% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η 

εταιρεία αυτή θα εμπορεύεται φάρμακα και άλλα είδη γενικής ιατρικής χρήσεως με πελάτες στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 

Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε το καταστατικό της εταιρείας στην Αλβανία στην οποία 

το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με 80%. Κατατέθηκε το αρχικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ύψους  

1.000.000 ευρώ και εντός του α΄ εξαμήνου του 2007, ολοκληρώθηκε η κτιριακή μελέτη και  επιλέχθηκε 

η κατασκευάστρια εταιρεία για την άμεση έναρξη των εργασιών. Το νοσοκομείο θα διαθέτει 140 κλίνες 

και όλα τα σύγχρονα Τμήματα και Εργαστήρια. Δεδομένης της παντελούς έλλειψης σύγχρονων ιατρικών 

και νοσοκομειακών υπηρεσιών στην Αλβανία, καθώς και της συνεχώς αναπτυσσόμενης οικονομίας της 

χώρας το "HYGEIA HOSPITAL - TIRANA" ShA., αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο επιτυχημένο βήμα 

επέκτασης του Ομίλου στις Βαλκανικές χώρες. 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε στις 18.07.07 ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ» στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην 

Λεμεσό της Κύπρου. Επιπλέον, θυγατρική 100% της ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι και η εταιρεία Ιατρικό Κέντρο 

Λεμεσού Αχίλλειον Λτδ.  Το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι 8.266.756 Λίρες Κύπρου 

(ήτοι  14.150 χιλ.  Ευρώ  περίπου βάσει τις συναλλαγματικής ισοτιμίας στις 18.07.2007) και η συμφωνία 

θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή, νομικού και 

οικονομικού ελέγχου καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας 

Ανταγωνισμού της Κύπρου. 

 

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 
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δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 που είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

 

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 

Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006.  

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2007-30.09.2007 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 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που  παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 

άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από άλλες περιοχές. 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. Εποχικότητα ενδιάμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Υφίσταται εποχικότητα για την παροχή υπηρεσιών της περιόδου 1/1/2007-30/09/2007. Η  

δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου χαρακτηρίζεται από εποχικότητα το 3ο τρίμηνο (01.07.07-

30.09.07) κάθε χρήσης  όπου ο κύκλος εργασιών είναι  μειωμένος σε σχέση με τα υπόλοιπα τρίμηνα. 

 

6. Δομή Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι 

εξής:  

 9



 
 
 

Επωνυμία
Ποσοστό 
συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Σχέση 
συμμετοχής 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) 100% Ολική Άμεση
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. 20% Καθαρή θέση Άμεση
ΑΝΙΖ Α.Ε. 70% Ολική Άμεση
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100% Ολική Άμεση
HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA. 80% Ολική Άμεση
Y-PHARMA Α.Ε. 85% Ολική Άμεση
STEM HEALTH Α.Ε. 50% Ολική Άμεση
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 24,84% Καθαρή θέση Άμεση και Έμμεση
ΛΗΤΩ Α.Ε. 17,42% Καθαρή θέση Έμμεση
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 18,34% Καθαρή θέση Έμμεση
ΑΛΦΑ - LAB 17,42% Καθαρή θέση Έμμεση
ΛΗΤΩ - LAB 0,00%  

 

Κατά την 14η Φεβρουαρίου 2007, το Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφάσισε να συμμετάσχει στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της, στις 13.1.2007. 

Το κόστος συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση αυτή ανήλθε στο ποσό των 1.471.737,58 ευρώ, 

καθώς κατέβαλλε α) το ποσό των επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 

και τριάντα οκτώ λεπτών (723.664,38) προκειμένου να λάβει 289.466 μετοχές που αναλογούν στα 

δικαιώματα προτίμησης των μετοχών που η ίδια κατέχει άμεσα και β) το ποσό των επτακοσίων σαράντα 

οκτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (748.073,20), προκειμένου να λάβει 299.229 

μετοχές από τις αδιάθετες της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου οι οποίες θα προκύψουν λόγω μη 

άσκησης των δικαιωμάτων της προτίμησης από την κατά 100% θυγατρική της ,  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η εταιρεία αποφάσισε να καλύψει τις ανωτέρω 

μετοχές, προκειμένου να μην μειωθούν τα άμεσα και έμμεσα ποσοστά συμμετοχής της στην εταιρεία 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. 

Συνεπώς, μετά την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., κατά ποσοστό 

24,84%, η εταιρεία έχει κατά την 30/9/2007, ποσοστό συμμετοχής στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. άμεσα 13,04% και 

έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 11,80%. 

Επιπλέον, στη δομή του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007, οι ακόλουθες 

εταιρείες: 

α) HYGEIA HOSPITAL – TIRANA ShA. με ημερομηνία σύστασης 25/4/2007   

β) Y – PHARMA Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 3/4/2007 
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γ) STEM HEALTH Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 29/3/2007 

Οι ανωτέρω εταιρείες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου κατά 

την 30.6.2007, λόγω απόκτησης του ελέγχου. 

Σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρείας Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL), 

αναφέρουμε τα εξής: 

Με τον αριθμ. πρωτ. ΕΜ-22981/07 , της Νομαρχίας Αθηνών , εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 

(επωνυμία) και 4 (σκοπός) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας ALAN MEDICAL Ανώνυμη 

Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ιατρικού Υλικού με τον Δ.Τ. ALAN MEDICAL AE και συνιστάται σε 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Y-LOGIMED Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής Εμπορίας και Εφοδιασμού 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με τον Δ.Τ. Y-LOGIMED AE και σκοπό : 

1. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή και συναρμολόγηση, 

καθώς και η εμπορία και πώληση χονδρικώς και λιανικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε φύσεως 

ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλώσιμων και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών υλικών ή προϊόντων 

τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία μονάδων υγείας, ή χρησιμοποιούνται γενικότερα στον 

χώρο της υγείας. Επίσης δε και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την 

κατασκευή ή παρασκευή και συσκευασία  των ανωτέρω. 

2. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό οίκων του εξωτερικού που 

δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών Επιχειρήσεων που 

παράγουν και εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. 

3. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων και κάθε 

συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά της φόρτωσης, εκφόρτωσης 

παραλαβής, αποθήκευσης, συσκευασίας, διανομής και παράδοσης προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, 

καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς αυτούς, σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.   

4. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, 

οικονομικών κλπ) προς οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

5. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ή μη προγράμματα, που άπτονται του σκοπού 

της εταιρείας.  

6.     Η Εταιρεία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα ή 

πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β) να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, 

συναφούς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, ημεδαπές ή 

αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές γ) να αντιπροσωπεύει 

οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να συγχωνεύεται με 
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άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να 

απορροφά τέτοιες, ε) να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και με  οργανισμούς, ινστιτούτα, ερευνητικά και πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, στ) να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα». 

 

7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2007, ο ΄Ομιλος και η Εταιρεία 

δαπάνησαν το ποσό των 5.262.430 ευρώ και 5.089.451 ευρώ αντίστοιχα για αγορά ενσώματων παγίων 

στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο απόκτηση ιατρικών μηχανημάτων εξελιγμένης τεχνολογίας ,  

σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων και εγκατάσταση επίπλων-λοιπού εξοπλισμού. 

 

8. Δάνεια   

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30.09.2007, ο Όμιλος / Εταιρεία, προέβη σε λήψη  

βραχυπρόθεσμου δανείου, για την κάλυψη του επενδυτικού έργου και ειδικότερα για την αγορά 

ενσώματων παγίων στοιχείων που αφορούν κατά κύριο λόγο την αναβάθμιση του βϊοιατρικού 

εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, καθώς και αναμορφώσεις θαλάμων και λοιπών χώρων νοσηλείας, ποσού 

6.687.953 ευρώ και 6.217.497 ευρώ αντίστοιχα. 

Επίσης η μητρική εταιρεία προέβη στη λήψη βραχυπρόθεσμού δανείου ποσού  8.000.000 ευρώ, για την 

κάλυψη της συμφωνηθείσας προκαταβολής στην εταιρεία «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ.», με σκοπό 

την μελλοντική συμμετοχή της, μετά την ολοκλήρωση του νομικού και οικονομικού ελέγχου 

(παραπέμπουμε ειδικότερα στην παρ. 17). 

 

Οι καταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων ανήλθαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε 200.995 

ευρώ και  177.431 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Ο Όμιλος, δεν έχει προβεί σε νέα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, πλέον των εν ισχύ υφισταμένων, 

κατά την 31/12/2006. 

 

9. Εμπράγματα Βάρη 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
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10. Δεσμεύσεις 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της Εταιρείας και του Ομίλου λειτουργούντος ως μισθωτή. 

Ο Όμιλος μισθώνει γραφεία 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 έχουν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ 30/9/2007 
Μέχρι 1 έτος 772.347 
Από 1 – 5 έτη 4.478.159 
Μετά από 5 
έτη 

4.123.657 

 9.374.163 
  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/9/2007 

Μέχρι 1 έτος 660.347 
Από 1 – 5 έτη 3.944.062 
Μετά από 5 
έτη 

3.423.129 

 8.027.538 
 

Μέρος των παραπάνω μισθωμάτων αφορούν ακίνητο που έχει μισθώσει η μητρική εταιρεία στην 

περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής. Μέρος του ακινήτου υπεκμισθώνεται από την μητρική εταιρεία σε 

δύο θυγατρικές της και σε εταιρεία εκτός Ομίλου. Τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα από την 

υπεκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου στις θυγατρικές εταιρείες, έχουν απαλειφθεί στις παρουσιαζόμενες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

11. 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) Εγγυήσεις - Εγγυητικές επιστολές 

Με το υπ΄αριθμ. 988 Πρακτικό της 02/08/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΥΓΕΙΑ Α.Ε., 

αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει την εταιρική εγγύηση της Εταιρείας στο πιστωτικό όριο των 

2.000.000 ευρώ, που θα παρασχεθεί από την ΜARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , στην 

θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία ALAN MEDICAL Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και 
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Εμπορίας Ιατρικού Υλικού, μετονομαζόμενη με  τον υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΜ-22981/07, της Νομαρχίας 

Αθηνών, σε  Y-LOGIMED Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής Εμπορίας και Εφοδιασμού Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων, και σε ασφάλεια της σχετικής Σύμβασης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού ποσού 

2.000.000 ευρώ. Η παροχή της ως άνω εγγύησης είναι συμφέρουσα για την Εταιρεία μας, επειδή 

εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα, προσδοκά κέρδος από αυτή και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. 

Η εγγύηση αυτή τέθηκε ως προϋπόθεση από την ΜARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 

την παροχή του ως άνω πιστωτικού ορίου προς την θυγατρική της εταιρεία. 

 

Με το υπ΄αριθμ. 988 Πρακτικό της 02/08/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΥΓΕΙΑ Α.Ε., 

αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει την εταιρική εγγύηση της Εταιρείας στο πιστωτικό όριο των 

4.000.000 ευρώ, που θα παρασχεθεί από την ΜARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην 

θυγατρική, της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία Y-PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και σε ασφάλεια της σχετικής Σύμβασης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού 

ποσού 4.000.000 ευρώ. Η παροχή της ως άνω εγγύησης είναι συμφέρουσα για την Εταιρεία μας, επειδή 

εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα , προσδοκά κέρδος από αυτή και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. 

Η εγγύηση αυτή τέθηκε ως προϋπόθεση από την ΜARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 

την παροχή του ως άνω πιστωτικού ορίου προς την θυγατρική της εταιρεία . 

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK Α.Ε. κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 και την 31 Δεκεμβρίου 2006 είχε εκδώσει 

εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ύψους 143.358 Ευρώ και 1.591.115 Ευρώ αντίστοιχα.  

Στο ποσό της 31 Δεκεμβρίου 2006, περιλαμβανόταν η εγγυητική επιστολή προς το Τ.Σ.Α.Υ., η οποία 

καλύφθηκε από την Εταιρεία την 26η Ιανουαρίου 2007. Το ποσό της εγγυητικής που καταβλήθηκε, 

μείωσε κατά 1,5 εκ. ευρώ, τις προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις, που απεικονίζονταν στο κονδύλι 

του ισολογισμού «Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα», που είχε σχηματίσει η εταιρεία, μέχρι και 

την 31/12/2006. 

Για τη συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην νεοσυσταθείσα εταιρεία STEM HEALTH Α.Ε., εκδόθηκε εγγυητική 

επιστολή ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, εντός του β΄ τριμήνου, ύψους 650.000$, διάρκειας ενός έτους.   

 

β) Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες 

Στο πλαίσιο άσκησης της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εμπλέκεται σε 

δικαστικές ή άλλες διεκδικήσεις.  
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Σύμφωνα με την από 30.09.2007 επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. η οποία περιλαμβάνει 

και τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που χειρίζεται ως εξωτερικός συνεργάτης η δικηγορική εταιρεία 

«ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», οι εκκρεμείς δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις της Εταιρείας οι οποίες 

έχουν περιέλθει στη γνώση της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

Απαιτήσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά τρίτων  

 

- Η Εταιρεία διεκδικεί από φυσικά πρόσωπα, ήτοι ασθενείς ή κληρονόμους αυτών, συνολικά το ποσό 

των 2.823.454 ευρώ περίπου για οφειλόμενα νοσήλια, από Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και 

συναλλαγματικές των ετών από 2001 έως 31.12.2006. Από το ποσό αυτό των νοσηλίων εκτιμάται 

ότι θα εισπραχθεί με διάφορες αποφάσεις δικαστηρίων το 30% έως 35% , δοθέντος ότι αρκετοί από 

τους οφειλέτες έχουν αποβιώσει και παρά τις προσπάθειες δεν μπορούμε να εξευρεθούν 

κληρονόμοι, που τυχόν έχουν περιουσιακά στοιχεία ή / και αρκετοί εκ των κληρονόμων έχουν κάνει 

αποποίηση. 

 

- Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει ασκήσει από τις 26.11.2002 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας συνολικά 

επτά (7) προσφυγές-αγωγές κατά του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για συνολικό ποσό 

576.421,06 ευρώ που το ΙΚΑ του οφείλει από την εκτέλεση εμβολισμών εγκεφαλικών 

ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού σε ασθενείς του ΙΚΑ, είτε 

εσωτερικούς είτε εξωτερικούς. Όλες οι παραπάνω προσφυγές-αγωγές εκδικάστηκαν στο Διοικητικό 

Εφετείο στις 20.5.2004, επ’ αυτών δε εκδόθηκαν οι με αριθμούς 4232, 4233, 4236, 4241, 4242, 

4243 και 4244/17.12.2004 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου που τις έκαναν δεκτές στο σύνολό 

τους. Όμως, ήδη το ΙΚΑ άσκησε αναιρέσεις, η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί των μεν 

εφέσεων κατά των με αριθμούς 4232, 4233, 4242, 4243 και 4244 αποφάσεων για τις 10.12.2007, 

των δε εφέσεων κατά των με αριθμούς 4236 και 4241 αποφάσεων για τις 24.3.2008. 

 

Απαιτήσεις τρίτων κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  

 

i. Υποθέσεις οι οποίες έχουν περατωθεί και στον β’ βαθμό δικαιοδοσίας (τελεσίδικες) 

 

- Καταλογισμός Ειδικού Τέλους Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών από το Δήμο 

Αμαρουσίου   

Ο Δήμος Αμαρουσίου κατελόγισε στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και 

Κυκλοφοριακών Εφαρμογών ποσό 159.354 ευρώ. Κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Αμαρουσίου, η Εταιρεία άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
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Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών ασκήθηκαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο, με 

τις με αρ. 3270, 3271 και 3272/2005 αποφάσεις του, έκανε δεκτές τις ως άνω εφέσεις μας και 

εντεύθεν τις προσφυγές μας κατά των εγγραφών που έκανε ο Δήμος Αμαρουσίου στους σχετικούς 

βεβαιωτικούς καταλόγους.  

 

- Καταλογισμός Ειδικού Τέλους Νοσοκομειακών και Νοσηλευτικών Μονάδων από το Δήμο 

Αμαρουσίου 

Ο Δήμος Αμαρουσίου βεβαίωσε δια της Οικονομικής του Διεύθυνσης σε βάρος της Εταιρείας μας 

Ειδικό Τέλος Νοσοκομειακών και Νοσηλευτικών Μονάδων, ύψους 318.709 ευρώ. Κατά της 

απόφασης που επέβαλε το ως άνω πρόστιμο ασκήθηκε προσφυγή και αίτηση συμβιβαστικής 

επίλυσης της διαφοράς, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και στα πλαίσια συζητήσεως 

της αιτήσεως συμβιβασμού από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του 

Ν. 1080/80, το Πρόστιμο διεγράφη από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Αμαρουσίου, με 

την υπ’ αριθ. 666/96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

- Προσφυγή ΥΓΕΙΑ κατά ΤΣΑΥ 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κατά του 

ΤΣΑΥ για την ακύρωση απόφασης του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ περί καταλογισμού σε βάρος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

οφειλής για εργοδοτικές εισφορές ύψους 1.507.909,31 ευρώ. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η 

με αριθμό 12043/27.10.2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που απέρριψε την προσφυγή 

ως ουσία αβάσιμη. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της 

παραπάνω με αριθμό 12043/2006 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, η 

οποία είχε προσδιοριστεί για τις 20.4.2007, οπότε και αναβλήθηκε για τις 9.11.2007. 

 

- Οικονομικές διαφορές με συνεργαζόμενους ιατρούς 

Πρώην συνεργάτης ιατρός άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή κατά 

της Εταιρείας, με την οποία ζητούσε να του επιδικασθεί ποσό  555.541 ευρώ, πλέον των νομίμων 

τόκων, για δήθεν διαφορές μεταξύ των καταβληθεισών από την Εταιρεία αποδοχών του και των 

πράγματι οφειλομένων, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

για διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή αυτή 

με την υπ΄ αριθμ. 3767/1997 απόφασή 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 Εταιρείας. Ασκήθηκε έφεση από την 

Εταιρεία και η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό. Το Εφετείο εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 
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5201/2002 απόφασή του, με την οποία κάνει δεκτή την έφεση του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Στη συνέχεια ο 

πρώην συνεργάτης ιατρός άσκησε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία εκδικάστηκε στις 

18.05.2004 και ο Α.Π. ανέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών, όπου  εκδικάστηκε στις 

10.02.2005 και το Εφετείο, με την απόφασή του, ανέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 29.09.2005 και εξεδόθη η υπ’ αριθ. 6428/2005 

απόφαση του Πολυμελούς, η οποία απορρίπτει ολοσχερώς την αγωγή. Κατά της ως άνω απόφασης 

ασκήθηκε έφεση από τον ενάγοντα και η υπόθεση εκδικάστηκε κατ’ έφεση την 28.11.2006. Το 

Εφετείο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 788/2007 απόφασή του, με την οποία απέρριψε εξ’ ολοκλήρου την 

έφεση του αντιδίκου και επικύρωσε έτσι την κρίση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε 

απορρίψει την αγωγή του. 

 

ii. Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  

 

- Επιβολή Προστίμου του Κ.Β.Σ. από Σ.Δ.Ο.Ε. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με την 

υπ΄ αριθ. 1391/8-7-2004 Απόφαση Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. επεβλήθη στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

πρόστιμο ύψους ΕΥΡΩ 288.191 για τη διαχειριστική περίοδο 2003. Κατά της ως άνω απόφασης 

έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία 

δεν έχει προς το παρόν προσδιοριστεί προς εκδίκαση. Σημειώνεται ότι μέρος του προστίμου, 

ανερχόμενο σε ποσό 68.881,39 ευρώ, έχει βεβαιωθεί και καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Εκτιμάται ότι το ποσό θα μειωθεί σημαντικά, μετά την πιθανολογούμενη ευδοκίμηση της 

προσφυγής. 

 

- Υπόθεση ΤΑΠ-ΟΤΕ. Το «ΤΑΠ ΟΤΕ» άσκησε κατά  του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αγωγή, με την  οποία  ζητά να 

του επιδικασθεί ποσό 151.915 ευρώ,  το οποίο ισχυρίζεται ότι κατέβαλε ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα νοσήλια στον  ασφαλισμένο αυτού, που νοσηλεύτηκε στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Η υπόθεση 

εκδικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23.10.2008 μετ’  αναβολή από 

τη δικάσιμο της 17.05.2007 . 

 

- Υπόθεση ΤΑΠ-ΟΤΕ. Το «ΤΑΠ ΟΤΕ» άσκησε κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αγωγή, με την οποία ζητά να 

του επιδικασθεί ποσό 18.343,20 ευρώ, το οποίο ισχυρίζεται ότι κατέβαλε ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα νοσήλια σε ασφαλισμένη αυτού, που νοσηλεύτηκε στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Η υπόθεση 

εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 06.02.2008. 

 

- Τρεις Υποθέσεις που αναφέρονται σε αντίστοιχες αγωγές ιδιωτών που διεκδικούν δικαστικώς 

συνολικά περίπου  300.000 ευρώ και οι οποίες αναμένεται να εκδικασθούν.  
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- Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν καλύπτονται από Mal-practice, 

ανέρχεται στο ποσό των 190.093 ευρώ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων 

προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην 

οικονομική της κατάσταση. 

 

iii. Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (υποθέσεις MAL PRACTICE) 

 

Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρεία διάφορα χρηματικά 

ποσά, ως αποζημίωση θετικής τους ζημίας ή / και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής 

τους οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα ιατρών που συνεργάζονται με την Κλινική. Το ύψος 

των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε 42 εκ. ευρώ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών 

υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην 

οικονομική της κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά 

ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά της Εταιρείας, θεωρώντας ότι 

οι ιατροί δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και 

συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση από την Εταιρεία προς αυτούς ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς 

τον τρόπο εργασία τους. Σύμφωνα με την από 30.09.2007 επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της 

Εταιρείας η οποία αναφέρεται και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που χειρίζεται ως εξωτερικός 

συνεργάτης η δικηγορική εταιρεία «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» η έκβαση των περισσοτέρων εν λόγω 

δικαστικών υποθέσεων δεν προβλέπεται να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική πορεία της 

Εταιρείας, καθώς οι εν λόγω δικαστικές διεκδικήσεις στρέφονται πρωτίστως κατά των ιατρών από 

ασθενείς τους και ζητούν αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και χρηματική ικανοποίηση για ηθική 

βλάβη ή ψυχική οδύνη και δευτερευόντως κατά της Εταιρείας. Τέλος αναφέρεται ότι σχεδόν όλοι οι 

συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία ιατροί όλων των ειδικοτήτων είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές 

εταιρείες (mal practice) για ποσά που ποικίλουν ανά περίπτωση. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

τυχόν επιδικασθησομένων ποσών θα καταβληθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες των Ιατρών. Σε κάθε δε 

περίπτωση η εταιρεία είναι ασφαλισμένη για την ως άνω αιτία (αξιώσεις σχετικά με ιατρικά σφάλματα) 

στην ασφαλιστική εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α»,  διατηρεί δε το δικαίωμα αναγωγής κατά των ιατρών. 

 

 

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 
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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. 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 198/2007 (ΦΕΚ 225/Α/4.9.07), η παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000, 

αντικαθίσταται ως εξής :  

“Επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές μίας ή και περισσοτέρων μονάδων παροχής 

εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα”. 

 

δ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Επωνυμία

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 2007
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) 2006-2007
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. 2005-2007
ΑΝΙΖ Α.Ε. 2007
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2003-2007
HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA. 2007
Y-PHARMA Α.Ε. 2007
STEM HEALTH Α.Ε. 2007
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 2006-2007
ΛΗΤΩ Α.Ε. 2006-2007
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2004-2007
ΑΛΦΑ - LAB 2004-2007
ΛΗΤΩ - LAB  

Η θυγατρική εταιρεία Y-LOGIMED A.E. έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2005 και έχει υποβάλλει αίτηση 

για έλεγχο της χρήσης 2006 με αρ. πρωτ. 23063/02.07.07 προς την ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 

Σε διαδικασία τακτικού  φορολογικού ελέγχου βρίσκεται και η θυγατρική ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 

Α.Ε. για τις χρήσεις 2005 και 2006. 

Η θυγατρική ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., έχει υποβάλλει αίτηση ελέγχου με αρ. πρωτ. 36663/23.10.06 

προς την ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,  η οποία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεως της, ήτοι 

08.08.2003.  

Η εταιρεία ΑΝΙΖ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και το 2006. 

                                                 
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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Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο 

Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν 

από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που 

πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης 

και στις ταμειακές ροές του Ομίλου. 

 

ε) Ασφαλιστική κάλυψη περιουσιακών στοιχείων  

 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει το υπ΄ αριθμ. 22005296 ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον πάγιο εξοπλισμό 

του και τις εγκαταστάσεις του με τον Ασφαλιστικό Οργανισμό ALLIANZ A.Ε.Γ.Α. το οποίο λήγει στις 

31.12.2007. Το εν λόγω ασφαλιστήριο αναφέρεται σε ασφαλίσεις κατά πυρός, σεισμών, φυσικών 

φαινομένων, κλοπής και διάρρηξης σωληνώσεων ή / και εγκαταστάσεων ύδρευσης και καλύπτει 

συνολικά αξία παγίων ίση με ευρώ 73.000 χιλ., με κατανομή ευθύνης στις συνασφαλίστριες εταιρείες, 

ΑLLIANZ A.E.Γ.Α. κατά 50% και την ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. κατά 50%. Σημειώνεται ότι την 30.09.2007 η 

αναπόσβεστη αξία των κτιρίων, μηχανημάτων και επίπλων της Εταιρείας ανερχόταν σε 90.607 χιλ. 

ευρώ. Κατά συνέπεια το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης της αναπόσβεστης αξίας με βάση τα 

στοιχεία της 30.09.2007 ανέρχεται σε 81% περίπου, γεγονός που μπορεί να ενέχει αρνητικές επιπτώσεις 

για την Εταιρεία σε περίπτωση ολικής καταστροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 

μηχανημάτων. Ωστόσο η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί την εν λόγω πιθανότητα ολικής καταστροφής 

όλων των εγκαταστάσεων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ελάχιστη ενώ επισημαίνεται ότι προχωρά συνεχώς στην 

ασφαλιστική κάλυψη όλων των νέων της παγίων.  
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12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

 

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών του 

Ομίλου. Οι συναλλαγές αυτές, μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου απαλείφονται κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης. 

 

 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Y-LOGIMED 
(πρώην ALAN 
MEDICAL Α.Ε.) ΑΝΙΖ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε.

HYGEIA 
HOSPITAL - 

TIRANA ShA.
STEM 

HEALTH SA Y-PHARMA Α.Ε. ΣΥΝΟΛΑ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 500.000 21.763 4.500 526.263

Y-LOGIMED (πρώην ALAN 
MEDICAL Α.Ε.)

2.866.680 2.866.680

ΑΝΙΖ Α.Ε. 15.471 15.471

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0

HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.
0

STEM HEALTH SA 0

Y-PHARMA Α.Ε. 0
ΣΥΝΟΛΑ 2.882.151 500.000 21.763 0 0 0 4.500 3.408.414

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Y-LOGIMED 
(πρώην ALAN 
MEDICAL Α.Ε.) ΑΝΙΖ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε.

HYGEIA 
HOSPITAL - 

TIRANA ShA.
STEM 

HEALTH SA Y-PHARMA Α.Ε. ΣΥΝΟΛΑ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 526.500 252.417 22.500 801.417
Y-LOGIMED (πρώην ALAN 
MEDICAL Α.Ε.) 3.585.871 3.585.871

ΑΝΙΖ Α.Ε. 22.018 22.018
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0

HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.
0

STEM HEALTH SA 0
Y-PHARMA Α.Ε. 0

ΣΥΝΟΛΑ 3.607.889 526.500 252.417 0 0 0 22.500 4.409.306

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/9/2007

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/9/2007

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες 30.9.2007 30.9.2007
Θυγατρικές
Συγγενείς 13.203 13.203
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 270 270
Σύνολα 13.473 13.473

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λοιπά έσοδα 30.9.2007 30.9.2007
Θυγατρικές 801.417
Συγγενείς 223.119 1.862.475
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 46.013 46.013
Σύνολα 269.132 2.709.905

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αγορές εμπ.των 30.9.2007 30.9.2007
Θυγατρικές 3.585.871
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα 0 3.585.871

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λοιπές δαπάνες 30.9.2007 30.9.2007
Θυγατρικές 22.018
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 501.522 501.522
Σύνολα 501.522 523.540

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Απαιτήσεις 30.9.2007 30.9.2007
Θυγατρικές 526.263
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 311.314 311.314
Σύνολα 311.314 837.577

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υποχρεώσεις 30.9.2007 30.9.2007
Θυγατρικές 2.882.151
Συγγενείς 635.932 635.932
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 11.629.172 11.629.172
Σύνολα 12.265.104 15.147.255  
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Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.2006

ΜΙΣΘΟΙ 615.951 331.649 501.430 288.696

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20.034 12.950 20.034 12.950

ΒΟΝUS 0 0 0 0

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0 259.088 0 259.088

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 0 0 0

ΜΙΣΘΟΙ 668.501 445.061 668.501 445.061

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79.757 42.321 79.757 42.321

ΒΟΝUS 0 19.712 0 19.712

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1.589 45.884 1.589 45.884

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 1.385.832 1.156.665 1.271.311 1.113.712

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

0

0

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις 

οικογένειές τους). 

 

13. Κέρδη ανά μετοχή 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί 

του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 

 

Βασικα κέρδη ανά μετόχη 30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 10.347.190 2.088.800 10.037.354 987.65

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 64.200.000 50.329.633 64.200.000 50.329.633 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,16 0,04 0,16 0,

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2 

02  
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14. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Κέρδη Περιόδου 10.273.076 2.127.351 10.037.354 987.652
Προσαρμογές για:
Φόρο 2.136.700 467.311 1.985.575 313.874
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4.186.265 4.346.162 4.131.335 4.327.400
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 9.634 7.065 9.634 7.065
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 504.783 516.028 499.052 509.529
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 140.491 255.624 125.219 248.904
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.067.692 79.325 1.050.000 79.325
Λοιπές προβλέψεις 230.700 341.655 250.000 317.000
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων 
χρήσεων

(18.825) 0

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων

0 (38.847) 0 (38.847)

(Κέρδη)/ζημιές από αγορά μεριδίου εταιρείας 0 (32.342)
Έσοδα από μερίσματα (8.534) (1.597.295) (2.335.756) (2.049.520)
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες (2.529.773) 0 0
Έσοδα τόκων

0
(115.866) (78.516) (95.393) (73.192)

Έξοδα τόκων 2.026.227 3.259.075 2.011.727 3.254.992
Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημιές) (309) 0 0

17.902.262 9.652.596 17.668.748 7.884.182

Μετα

0

βολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων (186.569) (54.001) (156.309) (54.949)
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (1.086.404) (857.678) (338.288) (986.430)
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (13.976.622) (4.551.447) (9.998.192) (4.929.972)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 2.831.889 3.612.712 (1.032.722) 2.727.985
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (1.987.211) 222.722 (1.951.036) 222.777
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης

(351.055) 0 (351.055) 0

(14.755.972) (1.627.692) (13.827.603) (3.020.589)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

3.146.290 8.024.904 3.841.146 4.863.593

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

15. Ανακατατάξεις κονδυλίων 

Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων της περιόδου 30/09/2006 της Εταιρείας και του Ομίλου, 

πραγματοποιήθηκαν ανακατατάξεις κονδυλίων, ώστε αυτά να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 

κονδύλια της τρέχουσας περιόδου και να απεικονίζεται με ορθότερο τρόπο η ανάλυση της απόδοσης 

τους. Οι ανακατατάξεις δεν επέφεραν καμία μεταβολή στα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι ανακατατάξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα επιμέρους κονδύλια 

απεικονίζονται κατωτέρω: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πωλήσεις 68.832.426 68.178.963 68.832.426 68.178.963
Κόστος πωληθέντων (62.436.032) (62.813.082) (60.747.234) (61.121.347)
Μικτό κέρδος 6.396.394 5.365.881 8.085.192 7.057.616
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.916.437 3.668.288 2.868.536 2.908.516
Έξοδα διοίκησης (4.627.957) (4.477.651) (5.637.957) (5.487.651)
Έξοδα διάθεσης (420.832) 0 (691.802) (270.970)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 0 0 (460.359) (491.786)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 78.515 73.192
Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.259.075) (3.254.992) (3.259.075) (3.254.992)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0 0 21.917 767.600
Κέρδος από απόκτηση εταιριών 0 0 0
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς 1.589.695 0 1.589.695 0
Καθαρ

0

ά κέρδη/( ζημίες) περιόδου 
προ φόρων 2.594.662 1.301.526 2.594.662 1.301.526
Φόρος εισοδήματος (467.311) (313.874) (467.311) (313.874)
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου 
μετά φόρων 2.127.351 987.652 2.127.351 987.652

30/9/2006 30/9/2006

 

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του, την 1 Οκτωβρίου 2007, σε 

υλοποίηση της συμφωνίας για την συνένωση με την εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ προέβη σε επανασυγκρότηση 

του Δ.Σ σε σώμα και σε κατανομή αρμοδιοτήτων. 

Συγκεκριμένα, εξέλεξε ομόφωνα ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Κωνσταντίνο 

Σταύρου του Δημητρίου (Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ) και τον κ. Ιωάννη Ζερβό του 

Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κ. Φώτιου Καρατζένη και κας 

Αικατερίνης Λεβέντη. Αναλυτικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Σταύρου ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ, ο κ. 

Ανδρέας Βγενόπουλος Αντιπρόεδρος και ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης Διευθύνοντας Σύμβουλος. Ο 

διορισμός των νέων μελών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας. 

 

Β) Στις 31/10/2007 ολοκληρώθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών ΔΕΚ/ΑΘΗΝΩΝ ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που ήταν σε εξέλιξη για τις διαχειριστικές 

περιόδους 2004(01/01/2003-31/12/2003), 2005(01/01/2004-31/12/2004), 2006(01/01/2005-

31/12/2005) και 2007(01/01/2006-31/12/2006). Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρεία λογιστικές 

διαφορές, από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων συνολικά 

1.191.665 ευρώ. Με την υπογραφή της πράξης συμβιβασμού καταβλήθηκε το ένα πέμπτο (1/5) του 

ανωτέρω ποσού, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις . Σημειώνεται 

ότι η εταιρεία έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, για διαφορές φορολογικού ελέγχου , τις 

οικονομικές καταστάσεις της  , κατά την 30/9/2007,  με ποσό ύψους 1.200.000 ευρώ και δεν θα έχει 
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καμία  επίδραση το ανωτέρω ποσό, στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές 

ροές της εταιρείας. 

 

Γ) Κατά την 09/07/2007, πραγματοποιήθηκε η   Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και 

έλαβε ομόφωνα την απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

25.679.187,65 ευρώ με την έκδοση 62.632.165 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 

μετοχής 0,41 ευρώ και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο 3,60 ευρώ, με εισφορά εις είδος και ειδικότερα με 

εισφορά 27.231.376 μετοχών  της  «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ και η αντίστοιχη 

τροποποίηση του Καταστατικού. Επίσης, ενεκρίθη η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των 

παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν κατά την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου και αποφασίσθηκε η διάθεση των νέων μετοχών στους μετόχους της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» οι 

οποίοι θα εισφέρουν τις μετοχές τους. Οι μέτοχοι της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» θα δικαιούνται 2,3 νέες μετοχές 

της Εταιρείας για κάθε (1) μετοχή της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που θα εισφέρουν στην Εταιρεία. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως, σε 

περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω δεν είναι 

πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως αποφασίζει κατά την κρίση του για τη 

λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε συναφή ημερομηνία ή 

προθεσμία, καθώς και όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την 

χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών και 

την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε όπως ρυθμίζει με 

απόφασή του κάθε θέμα που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και τη 

διαδικασία τακτοποίησης των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Επίσης, η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18.07.2006 σε 

συνδυασμό με την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εκδότριας της 07.02.2007, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3156/2003 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας 

και του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε και επιβεβαίωσε αντίστοιχα την έκδοση μετατρέψιμου 

ομολογιακού δανείου ποσού έως τριακοσίων εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων (300.015.000) ευρώ 

(στο εξής «το ΜΟΔ»), με την έκδοση έως εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 

(66.670.000) ομολογιών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 4,50) εκάστης (στο 

εξής «οι Ομολογίες»), οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα προτίμησης 

υπέρ των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των Ομολογιών που θα εκδοθούν.  
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Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στις 

2/11/2007, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για: 

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 25.679.187,65 €, με την έκδοση μέχρι 

εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (62.632.165) νέων 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41 €) και 

τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τρία ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (3,60 €), με εισφορά εις είδος, και 

ειδικότερα με εισφορά μέχρι είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων 

εβδομήντα έξι (27.231.376) μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

& ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών του ευρώ 

0,60 € και  

β) την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού έως  300.015.000 ευρώ, με την έκδοση 

έως εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (66.670.000) ομολογιών, ονομαστικής 

αξίας τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 4,50) εκάστης, οι οποίες θα εισαχθούν προς 

διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των 

Ομολογιών που θα εκδοθούν.  

 

Δ) Σε εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός και νομικός έλεγχος, της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια 

Λτδ.», ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό της Κύπρου, με σκοπό την 

οριστικοποίηση της συμφωνία εξαγοράς του ποσοστού 56,7%. Το ποσό των 4.133.378 σε Λίρες 

Κύπρου, που κατέβαλε το ΥΓΕΙΑ Α.Ε., στις 18/7/2007, αφορά στην συμφωνημένη προκαταβολή μεταξύ 

των δύο μερών και έτσι απεικονίζεται, στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και θα 

παραμείνει σε αυτή τη μορφή, μέχρι την παράδοση των τελικών εκθέσεων των ελεγκτών, που θα 

καθορίσουν και την επισφράγιση της συμφωνίας. Σημειώνεται πως η Επιτροπή Ανταγωνισμού της 

Κύπρου έχει εγκρίνει την εν λόγω εξαγορά. 

 

Ε) Στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας,  βρίσκονται σε εξέλιξη, οικοδομικές 

εργασίες αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ύψους  800.000 

ευρώ. Οι εργασίες αφορούν τον 4  όροφο  και στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του νοσοκομείου. 

 

ΣΤ) Η εταιρεία προέβη στην πρόσληψη Γενικού Διευθυντού,  στην θυγατρική της στην Αλβανία, Hygeia 

Hospital –Tirana SH.A., με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Υγείας στην Αλβανία καθώς και δύο 

υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών της Διοίκησης και της Οικονομικής Διεύθυνσης. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του οικοπέδου επιφάνειας 17.200 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στον  

κύριο οδικό άξονα των Τιράνων, όπου θα ανεγερθεί η κλινική συνολικής επιφάνειας 24.000 τ.μ. 
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περίπου.  Εγκρίθηκε η οικοδομική άδεια της κλινικής από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και 

αναμένεται εντός του έτους να αρχίσει το κατασκευαστικό έργο που θα ολοκληρωθεί σε 16 με 18 

μήνες. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει την λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου Διαγνωστικού 

Κέντρου που θα προηγηθεί της λειτουργίας της κλινικής. Ήδη για το σκοπό αυτό η Διοίκηση έχει έρθει 

σε επαφή με επιφανείς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και βρίσκεται σε αναζήτηση κατάλληλων χώρων 

στο κέντρο των Τιράνων.  

 

Ζ) Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 122.206 ενσώματων 

ονομαστικών μετοχών της εταιρείας  που δεν είχαν κατατεθεί για αποϋλοποίηση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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