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(γ) την έκθεση επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
(δ) τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο Α΄ εξάμηνο της χρήσεως 2008 
(ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες περιόδου 1.1.2008 - 30.6.2008  
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Ι. Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ 
( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο 5  Π Α Ρ . 2  Τ Ο Υ  Ν .3 5 5 6 / 2 0 0 7 ) 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ 
όσων γνωρίζουμε : 
 
(α) οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για την περίοδο 
01.01.2008-30.06.2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του 
ν. 3556/2007. 
 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 
 
 
 

Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2008 
 

Οι βεβαιούντες, 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σταύρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεμιστοκλής Χαραμής Antony Rapp 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
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ΙΙ. E Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  
Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1.1.2 0 0 8 - 3 0.6.2 0 0 8 

 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά στην 
χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2008 (1.1.2008-30.6.2008). H Έκθεση συντάχθηκε και 
είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού 
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε»  και των θυγατρικών εταιρειών, για το πρώτο εξάμηνο της 
οικονομικής χρήσης 2008, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις 
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και παρατίθενται οι 
σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας αποτυπώνεται στα  ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα 
του Α’ εξαμήνου 2008. 
Η Εταιρεία διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και συνέχισε την δυναμική ανάπτυξη τόσο του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε όσο και των θυγατρικών εταιρειών. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών απεικονίζεται στα ενοποιημένα και 
εταιρικά στοιχεία:  
 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο ανήλθε σε 137,1 εκ. Ευρώ 
σημειώνοντας αύξηση 139,8%, έναντι 57,2 εκ. Ευρώ το ίδιο διάστημα του 2007. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ 
αυξήθηκε κατά 21,9% και ανήλθε σε 68,5 εκ. Ευρώ έναντι 56,2 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Εξίσου 
εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση του κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ. Συγκεκριμένα ο κύκλος 
εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ αυξήθηκε κατά 13% και ανήλθε σε 42,8 εκ. Ευρώ, και του ΛΗΤΩ αυξήθηκε κατά 29% στα 
12 εκ. Ευρώ. 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 134% στα 30,0 εκ. Ευρώ. Το ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στα 21,9%. Το EBITDA του ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε 
14,5εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 16,4% και το περιθώριο λειτουργικών κερδών ως ποσοστό 
των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 21,2%.  Το EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ διαμορφώθηκε στα 11,1 εκ. Ευρώ, ενώ το 
EBITDA του ΛΗΤΩ ανήλθε στα 2,8 εκ. Ευρώ.  

 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 30,9% στα 13,4 εκατ. 
Ευρώ. Τα κέρδη του ΥΓΕΙΑ  αυξήθηκαν κατά 15,2% στα 12,1 εκ. Ευρώ. Τα Κ.Π.Φ. του ΜΗΤΕΡΑ διαμορφώθηκαν 
στα 9,7 εκατ. Ευρώ, ενώ τα Κ.Π.Φ του ΛΗΤΩ  ανήλθαν στα 2,2 εκ. Ευρώ. 

  
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου 
αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 8,8 εκ. Ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 28,2% στα 
11,5 εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 8,9 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των 
αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του 2008 με τους τόκους ύψους 12,7 εκ. Ευρώ του Μ.Ο.Δ. Τέλος τα καθαρά 
κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ ξεπέρασαν τα 7 εκ. Ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ προσέγγισαν τα 1,1 εκ. Ευρώ. 
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ΔΑΝΕΙΑ – ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Ο συνολοικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και 
βραχυπρόθεσμος) του Ομίλου ανήλθαν σε 359,9 εκατ. ευρώ έναντι 86,9 εκατ. Ευρώ την 31.12.2007 και της 
εταιρείας σε 321,03 εκατ. Ευρώ. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της εταιρείας κατά την ίδια 
περίοδο ανήλθαν σε 255,7 εκατ. Ευρώ και 244,9 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα.  
 
ΜΕΡΙΣΜΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ : Το μέρισμα και η επιστροφή κεφαλαίου για την οικονομική χρήση 
2007 συνολικού ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 20,1 εκ ευρώ, εγκρίθηκε κατά την Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2008. 
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 
 
Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του Α’ εξαμήνου και επηρέασαν θετικά ή αρνητικά 
τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα κάτωθι:  
 
Τον Ιανουάριο του 2008, διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι 24.602.666 αδιάθετες 
ομολογίες του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου όπως αποφασίσθηκε και επιβεβαιώθηκε αντίστοιχα από τη 
μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18.07.2006 και από τη Α΄ Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 07.02.2007, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό 
κάλυψης του Μ.Ο.Δ. να ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε 300.015.000 
Ευρώ. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η ως άνω κάλυψη του Μ.Ο.Δ. και ορίσθηκε ως Ημερομηνία Έκδοσης του Μ.Ο.Δ. 
η 10.01.2008. Κατόπιν των ανωτέρω το Μ.Ο.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 300.015.000 Ευρώ με την έκδοση 
66.670.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης. 
 
Ταυτόχρονα την ίδια χρονική περίοδο,το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε το νέο Οργανόγραμμα της 
Εταιρείας το οποίο είναι διαρθρωμένο σε Oμιλικά πρότυπα, διαχωρίζοντας τις δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις 
κλάδους. Τον πρώτο κλάδο, της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία σε Ελλάδα και 
εξωτερικό απoφασίστηκε να συντονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κος Θεμιστοκλής Χαραμής και τους 
άλλους δύο κλάδους, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των εμπορικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, αποφασίστηκε να συντονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κος Πασχάλης Μπουχώρης. Η 
κατανομή αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της αλματώδους ανόδου και διεύρυνσης της Εταιρείας που συντελέστηκε 
κατά τη χρήση του 2007, των αυξημένων προσδοκιών για τη τρέχουσα χρήση αλλά και την ανάγκη της 
αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης του ποσού των € 300 εκατ. που αντλήθηκε από την επιτυχή 
έκδοση και κάλυψη του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας. 
 
Παράλληλα τον ίδιο μήνα  ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
«Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου. 
Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε €13,7εκ. και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρεία και την πραγματοποίηση ενδελεχούς οικονομικού και νομικού ελέγχου. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2008 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ» στην οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού 
νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Η συμφωνία της Εξαγοράς ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 
2007. 
 
Τον Μάρτιο του 2008, ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της πρώτης ιδιωτικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής και 
Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στη χώρα μας, εντός των εγκαταστάσεων της  Παιδιατρικής Κλινικής του “ΜΗΤΕΡΑ”.  
 
Τον Μάιο του 2008 η εταιρεία ανακοίνωσε την συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου καθώς και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Safak, ιδιωτικού Ομίλου εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία, έναντι 48 εκατ. δολ.. Επιπλέον οι δύο πλευρές, συμφώνησαν ότι το 
Υγεία θα αγοράσει το 50% οικοπέδου που ανήκει στον Όμιλο, έναντι 5 εκατ. δολ. και το οποίο θα αξιοποιηθεί με 
την δημιουργία ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, σε κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης. Ο Όμιλος 
Safak, είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία, και διαθέτει 
τέσσερα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης με 470 κλίνες συνολικά. Τα νοσοκομεία 
αυτά είναι τα JF Kennedy Hospital, Avrupa Safak Hospital, Istanbul Safak Hospital, Goztepe Safak Hospital, 
καλύπτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες  (συμπεριλαμβανομένης και της Μαιευτικής) και είναι πλήρως 
εξοπλισμένα. Το 2007 τα νοσοκομεία  Safak εξυπηρέτησαν πάνω από 240.000 ασθενείς ενώ συνολικά οι ασθενείς 
που εξυπηρετήθηκαν από τα νοσοκομεία αυτά  μέχρι σήμερα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο άτομα. Το 2007 ο 
όμιλος Safak είχε έσοδα 64 εκατ. δολ. και EBITDA 8 εκατ. δολ. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση 
πραγματοποίησης ικανοποιητικού οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence). 
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Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ –ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Η διοίκηση του «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου 
όσο και του διεθνή κλάδου της ιδιωτικής υγείας και σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των 
ασθενών για νέες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υιοθετεί την πολιτική της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των 
εργασιών του Ομίλου δίνοντας έμφαση στην βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του Ομίλου και στην παροχή 
νέων υπηρεσιών υγείας.  
 
Κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ» στην οποία ανήκει το 60% του 
ιδιωτικού νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο της Κύπρου, στο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», έναντι τιμήματος 7,1 εκ.ευρώ. 
 Με την εξαγορά και του δεύτερου Νοσοκομείου στην Κύπρο, μετά την απόκτηση του 56,7% του «ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» 
στην Λεμεσό στις αρχές του έτους, ο Όμιλος  ΥΓΕΙΑ  αποκτά κυρίαρχη θέση στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών 
υγείας στη χώρα. 
 
Η αναπτυξιακή στρατηγική  του «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» συνεχίστηκε με την λειτουργία   του εργαστηρίου για την 
επεξεργασία ομφαλοπλακουντιακού αίματος και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων, της  εταιρείας  «Stem-Health Hellas 
S.A.» που είναι εγκατεστημένο εντός του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Η Εταιρεία “Stem-Health Hellas S.A.” που 
συστάθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, από κοινού με το ΜΗΤΕΡΑ και τη μητρική “Stem-Health SA.”, είναι η πρώτη 
Τράπεζα Φύλαξης Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Στόχος της είναι να καλύψει πρωτίστως τις ανάγκες των 
δύο μαιευτηρίων του Ομίλου (ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ) και να συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη ενός εκτεταμένου 
δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Η “Stem-
Health Hellas S.A.” προσφέρει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στην επεξεργασία και φύλαξη 
βλαστοκυττάρων, καθώς αξιοποιεί την τεχνολογία και τεχνογνωσία μιας από τις πιο έμπειρες Αμερικανικές 
Τράπεζες βλαστοκυττάρων, τη New England Cord Blood Bank (NECBB) που εδρεύει στη Βοστόνη. Άμεσος στόχος 
της Stem-Health Hellas S.A. είναι να διαπιστευθεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό FACT-NetCord.  
 
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ομίλου Safak στην Τουρκία κατά την διάρκεια του Β’ εξαμήνου 2008, ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα διαθέτει συνολικά 9 νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, συνολικής 
δυναμικότητας 1.548 κλινών. Η ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα 
χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου.   
 
Εν κατακλείδι οι στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της διοίκησης του Ομίλου, έχουν στόχο την 
καθετοποίηση, τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της θέσης του Ομίλου καθώς και της περαιτέρω 
ενίσχυσης του ώστε να  αποτελέσει τον μεγαλύτερο όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην 
Νοτιανατολική Ευρώπη. Για την μετουσίωση του ανωτέρου στρατηγικού στόχου η διοίκηση του Ομίλου διαθέτει 
κεφάλαια προς επένδυση ύψους περίπου € 239 εκ., τα οποία προτίθεται να επενδύσει σε επιχειρήσεις του χώρου 
υγείας την Νοτιανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Πέραν 
αυτών, η Γ.Σ. της 18.07.2006, έχει δώσει την έγκριση της για τη σύναψη κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200 
εκατ. Ευρώ, το οποίο δύναται η διοίκηση να ενεργοποιήσει όταν κρίνει απαραίτητο για την περαιτέρω ενίσχυση 
του Ομίλου. 
 

 8



 
 
 

Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες προέρχονται από την κυριαρχική θέση που κατείχε παραδοσιακά ο δημόσιος 
τομέας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αδυναμία ωστόσο του δημόσιου τομέα να καλύψει την συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οδήγησε στην σημαντική ανάπτυξη των 
ιδιωτικών κλινικών. Με το ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου να διαμορφώνεται το 2007 στο 16% καθίσταται σαφές 
ότι ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας στην Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στην 
οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα αποτελέσματα και η πορεία του 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρίας, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον 
κλάδο της υγείας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αδυναμία του ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε. να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του 
κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα. 
 
1. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό 
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας της υγείας παρουσιάζει μία συνεχή ανάπτυξη με τις 20 μεγαλύτερες 
εταιρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν το 66% των συνολικών κερδών αυτού γεγονός που αναδεικνύει τον 
έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται 
αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, 
με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση νέων τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι 
αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής κλινικής, μέχρι και  διαγνωστικά κέντρα έτσι 
ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον 
κλάδο της ιδιωτικής υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες 
και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Το 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και με την συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο να διατηρήσει την θέση αυτή αλλά να αποτελέσει τον πρωτοπόρο 
του κλάδου προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Ωστόσο σε περίπτωση που η Εταιρία διακόψει την αναπτυξιακή της 
και επενδυτική της πολιτική και δεν αναπτύξει νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική της θέση είναι ενδεχομένως να 
επηρεαστεί σημαντικά. 
 
2. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες  
Η Εταιρία υπέγραψε στις 17/05/2007 σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται ασφαλιστικά 
προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η 
συμφωνία είναι 3ετής. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας μειώνει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρίας στον 
αντίστοιχο κίνδυνο. 
 
3. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις 
σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως 
χαμηλή. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ιδιωτικού Ομίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας Safak, 
στην Τουρκία θα προκύψει συναλλαγματικός κίνδυνος από την ενοποίηση του εν λόγω Ομίλου, ο οποίος θα 
μπορεί να επηρεάσει στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Η 
Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 
αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 
 
 
 
 
 

 9



 
4. Κίνδυνος επιτοκίου 
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν βάση κειμενόμενο 
επιτόκιο. Την 30η Ιουνίου 2008, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον 
αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 3-μηνου πλέον 100 
μονάδες βάσης). Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του 2008 από το Μ.Ο.Δ. με 
τόκους ύψους 12,7 εκ. Ευρώ, ενώ οι πιστωτικοί τόκοι από τη τοποθέτηση των αδιάθετων κεφαλαίων του Μ.Ο.Δ., 
ήταν περίπου 4,8 εκατ. Ευρώ.  
 
 
5.  Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 
καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και 
εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για 
τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  
 
 
 

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της εταιρείας και του 
ομίλου και των συνδεδεμένων με μερών όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
 
 
Συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 
  

Εταιρεία Σχέση συμμετοχής

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα 
και Έσοδα 
συμμετοχών Αγορές αγαθών 

Λοιπές 
δαπάνες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Θυγατρική 7.649 10.058.564 10.083.129
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Θυγατρική 800 800
ΛΗΤΩ Α.Ε. Θυγατρική 3.797 1.500 5.297 4.554
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Θυγατρική
ΑΛΦΑ - LAB Θυγατρική 20.647 20.647
HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA. Θυγατρική
VALLONE Co Ltd Θυγατρική
ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ Θυγατρική
ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Θυγατρική
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤΔ Θυγατρική
STEM HEALTH Α.Ε. Θυγατρική 18.900
STEM HEALTH HELLAS  Α.Ε. Θυγατρική 25.880
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) Θυγατρική 56.750 8.827.170 3.819.065
Y-PHARMA Α.Ε. Θυγατρική 11.250 34.122 7.605
ΑΝΙΖ Α.Ε. Θυγατρική 12.484 72.200 22.591 14.856 9.188
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε Συγγενής 8.802 189.245 221.812
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.563
Όμιλος MIG Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.844.987 213.137.206

32.732 10.424.771 8.861.292 5.888.225 10.129.962 217.220.077  
 

- Το ποσό των € 10.058.564 αφορά στο μέρισμα της εταιρείας από την εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 
- Οι αγορές της εταιρείας από τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και 

ειδικών υλικών. 
- Οι δαπάνες της εταιρείας προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως στους δεδουλευμένους μέχρι και 

την 30.6.2008 τόκους, από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου. 
- Το ποσό των € 213.137.206, αφορά στην υποχρέωση της εταιρείας από την έκδοση του Μετατρέψιμου 

Ομολογιακού Δανείου. 
 
 

 10



 
 
Συναλλαγές ομίλου με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Εταιρεία Σχέση συμμετοχής

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα 
και Έσοδα 
συμμετοχών

Λοιπές 
δαπάνες Υποχρεώσεις

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε Συγγενής 8.802 189.245 221.812
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.563
Όμιλος MIG Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.844.987 213.137.206

8.802 204.808 5.844.987 213.359.018  
 
 
Η εταιρεία έχει συμμετοχική σχέση με την εταιρεία Υγεία Διατροφή ΑΕ και επιπλέον η δεύτερη λειτουργεί στις 
εγκαταστάσεις του ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΠΔ 235/2000. 
 
Ο Όμιλος Mig έχει συμμετοχική σχέση με την εταιρεία και επιπλέον υπάρχουν κοινά μέλη στα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών. 
 
 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.06.2008 30.06.2008
ΜΙΣΘΟΙ 669.696 267.386

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 51.051 13.047

ΒΟΝUS 117.718 70.718

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 8.400 0

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 3.981 3.981

ΜΙΣΘΟΙ 934.157 630.862

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101.288 56.852

ΒΟΝUS 87.398 48.705

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 14.420 14.420

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 4.821 4.821
ΣΥΝΟΛΑ 1.992.931 1.110.793

ΔΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ
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ΙΙΙ. Έκθεση επισκόπησης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 

 

Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της εταιρείας «Διαγνωστικό & Θεραπευτικό κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ισολογισμό της «Διαγνωστικό & Θεραπευτικό κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

(η εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2008 καθώς και τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας και των θυγατρικών της 

(ο Όμιλος), τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 

και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται 

στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο 

παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την 

αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και 

επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί 

έκθεση ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα Επισκόπησης 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, 

Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση 

περιλαμβάνει τα  στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι 

συνεπής με την συνημμένη οικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

 

Αθήνα, 08/08/2008 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Βασίλης Καζάς 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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ΙV. Οικονομικές Καταστάσεις 

 
IV. A) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

Ποσά σε Ευρώ
Σημ. 30.06.2008 30.06.2007 1.4-30.6.2008 1.4-30.6.2007 30.06.2008 30.06.2007 1.4-30.6.2008 1.4-30.6.2007

Πωλήσεις 137.122.565 57.181.259 71.003.478 29.406.791 68.499.142 56.181.509 35.292.946 28.184.007
Κόστος πωληθέντων (104.786.103) (44.928.086) (54.882.861) (24.418.831) (51.901.079) (45.147.432) (26.628.752) (23.873.355)
Μικτό κέρδος 32.336.463 12.253.173 16.120.618 4.987.961 16.598.063 11.034.077 8.664.194 4.310.652
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 5.549.310 3.990.771 3.390.561 1.193.802 2.558.332 4.034.700 1.365.578 1.221.321
Έξοδα διοίκησης (10.942.882) (3.165.361) (6.248.255) (1.594.758) (7.132.384) (2.879.661) (4.430.014) (1.484.677)
Έξοδα διάθεσης (1.093.598) (694.943) (742.823) (374.112) (149.022) (140.069) (83.884) (51.394)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.987.119) (2.698.919) (1.496.280) (489.599) (833.297) (2.698.919) (675.946) (494.502)
Κέρδη εκμετάλλευσης 23.862.173 9.684.721 11.023.820 3.723.295 11.041.691 9.350.127 4.839.929 3.501.401
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.914.661 106.616 2.998.646 86.000 4.771.119 85.913 2.941.981 65.297
Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (15.480.728) (1.262.525) (9.065.754) (518.089) (13.785.687) (1.249.838) (8.161.829) (506.569)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0 8.534 0 8.534 10.097.764 2.335.756 10.097.764 746.400
Κέρδος από απόκτηση εταιριών
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς 71.404 1.676.796 27.711 560.367
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων 13.367.510 10.214.142 4.984.423 3.860.106 12.124.886 10.521.958 9.717.845 3.806.528
Φόρος εισοδήματος (4.269.242) (1.649.603) (1.741.276) (919.275) (679.034) (1.588.547) 100.137 (889.516)
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 9.098.268 8.564.539 3.243.147 2.940.831 11.445.852 8.933.411 9.817.982 2.917.012

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής 8.813.584 8.562.541 3.119.944 2.948.737 11.445.852 8.933.411 9.817.982 2.917.012
Μετόχους μειοψηφίας 284.685 1.999 123.203 (7.905)

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής για τη περίοδο
Βασικά/ μειωμένα 0,0702 0,1334 0,0248 0,0459 0,0911 0,1391 0,0781 0,0454

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

30.004.580 12.827.663 14.212.655 5.293.736 14.493.479 12.453.519 6.614.777 5.049.855

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

23.862.173 9.684.721 11.023.820 3.723.295 11.041.691 9.350.127 4.839.929 3.501.401

Κέρδη μετά από Φόρους 9.098.268 8.564.539 3.243.147 2.940.831 11.445.852 8.933.411 9.817.982 2.917.012

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την 30.6.2008, συμπεριλαμβάνονται με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.-ΛΗΤΩ Α.Ε., 
σε αντίθεση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήσης 2007, που ο Όμιλος ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.-ΛΗΤΩ 
Α.Ε. ενοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.-ΛΗΤΩ Α.Ε., που ενσωματώθηκε στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., έχει ως εξής: 
 
 

Πωλήσεις 55.189.645
Κόστος πωληθέντων (42.367.111)
Μικτό κέρδος 12.822.534
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 2.938.648
Έξοδα διοίκησης (2.976.673)
Έξοδα διάθεσης (125.986)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.152.393)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 20.672
Χρηματοοικονομικά έξοδα (921.024)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδος από απόκτηση εταιριών
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων 10.605.777
Φόρος εισοδήματος (3.147.787)
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 7.457.990  
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IV. B) Ισολογισμός 

Ποσά σε Ευρώ

Σημ. 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα Πάγια 202.394.915 173.339.584 102.284.105 100.773.071

Επενδύσεις σε ακίνητα 170.599 171.883 170.599 171.883

Υπεραξία 8 276.044.074 267.813.327 0 0

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.372.450 4.763.925 3.746.695 4.051.920

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 482.592 341.739 11.739 11.739

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 276.184 204.780 58.694 58.694

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 8 0 0 303.388.975 283.058.220

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 5.123.161 4.526.217 3.527.376 3.468.859

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 7.550.095 7.417.524 7.332.323 7.278.314

496.414.070 458.578.979 420.520.506 398.872.700

Αποθέματα 7.628.737 6.784.644 1.971.960 2.759.850

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 68.584.347 46.065.853 51.574.957 29.735.013

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 255.713.323 8.870.649 244.876.046 3.924.669

331.926.406 61.721.147 298.422.962 36.419.531

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 828.340.476 520.300.126 718.943.468 435.292.231

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

μητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673

Λοιπά αποθεματικά 266.132.434 266.737.255 265.274.140 266.674.807

Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού 30.137 33.090 0 0

Κέρδη εις νέο 4.927.718 13.574.039 6.992.510 11.608.064

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 322.598.963 331.853.057 323.775.323 329.791.544

Δικαιώματα μειοψηφίας 10.909.215 5.304.207 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 333.508.177 337.157.264 323.775.323 329.791.544

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10 329.840.733 22.233.845 301.020.844 0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 26.465.687 23.556.868 10.408.284 9.244.043
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία

13.040.320 12.809.407 9.208.793 9.221.266

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 8.705.882 7.286.625 1.830.964 1.280.964
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.296.401 6.223.916 0 16.000

384.349.022 72.110.661 322.468.885 19.762.273

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 74.173.006 40.623.704 52.386.243 28.213.283

Τρέχων φόρος εισοδήματος 6.193.002 5.577.585 300.000 2.047.134

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 0 150.000 0 150.000

Δάνεια 30.117.269 64.680.912 20.013.017 55.327.998

110.483.277 111.032.201 72.699.260 85.738.414

Σύνολο υποχρεώσεων 494.832.299 183.142.862 395.168.145 105.500.687

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 828.340.476 520.300.126 718.943.468 435.292.231

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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IV. Γ) Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Σημ.

Μετοχικό Λοιπά Αποθεματικά Kέρδη Δικαιώματα Σύνολο

Κεφάλαιο Αποθεματικά Μετατροπής 
Ισολογισμού

εις νέο Μειοψηφίας Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006 26.322.000 71.375.333 0 3.087.873 100.785.206 49.618 100.834.824 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2007

Καθαρά κέρδη περιόδου 8.562.541 8.562.541 1.999 8.564.53
Μεταφορά σε αποθεματικά 62.448 

9 
(62.448) 0 

Πληρωμή μερισμάτων θυγατρικών
0 

(81.000) (81.000) (81.000) 
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 600.000 600.00
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2007 26.322.000 71.437.781 0 11.506.966 109.266.747 651.617 109.918.363 

Υπόλοιπο

0 

, 31 Δεκεμβρίου 2007 51.508.673 266.737.255 33.090 13.574.038 331.853.056 5.304.207 337.157.263 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2008

Καθαρά κέρδη περιόδου 8.813.584 8.813.584 284.685 9.098.268 
Απ' ευθείας μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 1.327.972 (2.953) (1.327.971) (2.952) (2.952) 
Πληρωμή μερισμάτων μητρικής (10.050.473) (10.050.473) (10.050.473) 
Eπιστροφή κεφαλαίου μητρικής (4.571.665) (5.478.807) (10.050.473) (10.050.473) 
Πληρωμή μερισμάτων θυγατρικών (602.652) (602.652) (602.652) 
Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 2.630.070 2.630.070 2.630.070 
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 5.320.323 5.320.32
Αποθεματικών χορηγηθέντων δικαιωμάτων συμμετοχικών 
τίτλων στο π

3 

ροσωπικό
11 8.803 8.803 8.80

Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2008 51.508.673 266.132.434 30.137 4.927.718 322.598.963 10.909.215 333.508.177 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Σύνολο

3 

 

 

 

Σημ.
Μετοχικό Λοιπά Kέρδη Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο Ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006 26.322.000 71.375.333 876.560 98.573.893

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2007

Καθαρά κέρδη περιόδου 8.933.411 8.933.411
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2007 26.322.000 71.375.333 9.809.970 107.507.303

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2007 51.508.673 266.674.807 11.608.064 329.791.544

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/6/2008

Καθαρά κέρδη περιόδου 11.445.852 11.445.852
Απ' ευθείας μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 532.126 (532.126)
Πληρωμή μερισμάτων (10.050.473) (10.050.473)
Eπιστροφή κεφαλαίου (4.571.665) (5.478.807) (10.050.473)
Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 2.630.070 2.630.070
Αποθεματικών χορηγηθέντων δικαιωμάτων συμμετοχικών 
τίτλων στο προσωπικό

11 8.803 8.803

Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2008 51.508.673 265.274.140 6.992.510 323.775.323

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΙV. Δ) Κατάσταση ταμειακών ροών 

30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

8.564.201 10.377.306 (2.777.259) 9.684.750

Καταβληθέντες τόκοι (6.062.641) (966.308) (4.931.794) (953.621)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (2.182.658) (33.727) (1.083.063) 0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

318.902 9.377.271 (8.792.116) 8.731.129

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (9.971.351) (1.561.170) (4.619.027) (1.488.786)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.500 0 1.500 0
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού (248.443) (132.507) (42.376) (132.263)
Αγορά διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων

(58.691) 0

Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων 
θυγατρικής)

(6.601.644) 0 (13.293.649) (1.455.000)

Αγορά μεριδίου συγγενών εταιριών 0 (1.471.738) 0 (1.471.738)
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 3.084.974 39.200 1.835.756
Τόκοι που εισπράχθηκαν 3.088.524 65.426 3.055.544 44.838

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες

(13.790.105) (15.015) (14.858.808) (2.667.193)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 0 645.000
Αγορά / Πώληση ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (97.309) (81.000)
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου στους Μετόχους
Λήψη δανεισμού 309.755.928 225.529 306.879.424 225.529
Αποπληρωμή δανεισμού (48.691.059) (7.403.537) (42.213.761) (7.403.537)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτκών μισθώσεων (653.685) (156.313) (63.363) (141.220)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

260.313.876 (6.770.321) 264.602.300 (7.319.228)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα

246.842.673 2.591.935 240.951.377 (1.255.292)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου

8.870.650 5.294.501 3.924.669 4.106.741

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 
περιόδου

255.713.323 7.886.436 244.876.046 2.851.449

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΙV. Ε) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ 

ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Ιουνίου 2008 

(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 τέσσερα 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. 

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 30.06.2008 απασχολούσε 1.104 υπαλλήλους ενώ ο Όμιλος 2.529. 
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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 2007 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 31η Δεκεμβρίου 2007. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2008-30.06.2008 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 κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου της χρήσης 2008, δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε ένα επιχειρηματικό 

τομέα δραστηριοτήτων εκείνο της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριμένα της παροχής υγειονομικών 

υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα, κυρίως σε μία γεωγραφική περιοχή την Ελληνική 

Επικράτεια. Ακολούθως παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής του κλάδου υγείας και του κλάδου εμπορικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα τρία βασικά μεγέθη-κριτήρια γνωστοποίησης του ΔΛΠ14. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 30.6.2008

ΕΣΟΔΑ 127.119.871 10.002.694 137.122.565
% συμμετοχής 96,07% 3,93% 100,00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7.770.693 1.327.575 9.098.268
% συμμετοχής 96,39% 3,61% 100,00%
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 818.226.597 10.113.879 828.340.476
% συμμετοχής 98,56% 1,44% 100,00%  
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5. Εποχικότητα ενδιάμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 

Δεν υφίσταται εποχικότητα για την παροχή υπηρεσιών της περιόδου 1/1/2008-30/6/2008. 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. Δομή Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 

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

Επωνυμία Έδρα Δραστηριότητα  Ποσοστό συμμετοχής 
 Μέθοδος 
ενοποίησης 

 Σχέση 
συμμετοχής  

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 98,56% Ολική Άμεση-Έμμεση

 Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  Ελλάδα  Συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 100,00% Ολική Άμεση

 ΛΗΤΩ Α.Ε.  Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 69,11% Ολική  Έμμεση

 ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα  Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. 72,76% Ολική  Έμμεση

 ΑΛΦΑ - LAB Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 69,11% Ολική  Έμμεση

 HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA. Αλβανία  Υπηρεσίες υγείας 80,00% Ολική Άμεση

 VALLONE Co Ltd Κύπρος  Επενδυτικές 100,00% Ολική Άμεση-Έμμεση

 ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος  Επενδυτικές 64,57% Ολική  Έμμεση

 ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Κύπρος  Εκμετάλλευση ακινήτων και εξοπλισμού 56,70% Ολική  Έμμεση

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤΔ Κύπρος  Υπηρεσίες υγείας 56,70% Ολική  Έμμεση

 STEM HEALTH Α.Ε. Ελλάδα  Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων 50,00% Ολική Άμεση

 STEM HEALTH HELLAS  Α.Ε. Ελλάδα  Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων 74,28% Ολική  Έμμεση

 Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) Ελλάδα
 Εισαγωγή - Εμπορία και Εφοδιασμού 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

100,00% Ολική Άμεση

 Y-PHARMA Α.Ε. Ελλάδα
 Εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών 
ιατρικής γενικής χρήσεως 

85,00% Ολική Άμεση

 ΑΝΙΖ Α.Ε. Ελλάδα  Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων 70,00% Ολική Άμεση

 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. 

Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 20,00% Καθαρή θέση Άμεση
 

 

Στη δομή του Ομίλου περιλαμβάνονται κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω απόκτησης του ελέγχου, οι ακόλουθες 

εταιρείες: 

 

Α) “Stem Health Hellas Α.Ε.” 

Η επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε ποσό ζημιάς € 143.631. 

B) Όμιλος “Vallone Co Ltd” με τις θυγατρικές του 

1. “ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ” 

2. “ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ” και  

3. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ “ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ” ΛΤΔ 

Η επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε ποσό ζημιάς € 500.233 
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Οι παραπάνω εταιρείες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

κατά την 31.3.2008. 

 

7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2008, ο ΄Ομιλος και η Εταιρία δαπάνησαν το ποσό των 

4.661.403 ευρώ και 10.219.794 ευρώ αντίστοιχα για αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά 

κύριο λόγο σε απόκτηση ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων. 

 
 
8. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2008

Υπόλοιπο αρχής 283.058.220
Μεταβολές χρήσης 
Απόκτηση θυγατρικών 13.293.649
Ανακατανομή τιμήματος από το κονδύλι των 
"μακροπρόθεσμων απαιτήσεων" σε θυγατρικές

7.037.105

Υπόλοιπο λήξεως 303.388.975  
 
 
α) Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 100% της εταιρείας “Valone Co 

Ltd”, η οποία κατέχει άμεσα και έμμεσα μέσω της εταιρείας “Χρυσαφιλιώτισσα Επενδυτική Λτδ” το 56,7% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ”Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ”, στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, έναντι συνολικού ανταλλάγματος € 13.672.251. Σημειώνεται ότι από το 

προαναφερόμενο ποσό, ποσό € 7.037.105 είχε δοθεί από την εταιρεία σαν προκαταβολή κατά τη διάρκεια της 

χρήσης 2007 και είχε απεικονιστεί στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των € 6.635.146 

δόθηκε κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου.  

 
Η κατανομή του κόστους αγοράς στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου “Valone Co Ltd”  στον οποίο 

εμπεριέχονται τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία όλων των προαναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η υπεραξία που 

προέκυψε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς έχει ως εξής: 

Ημερομηνία εξαγοράς 18.1.2008
Αποκτηθέν ποσοστό 56,70%
Αγορά Τεμαχίων : 9.402.309 
Τιμή Αγοράς (τεμ.) : 1,45 
Τίμημα Αγοράς Μετοχών :
 -Μετρητά που πληρώθηκαν 13.685.912 

Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και 
Υποχρεώσεων Εταιρείας (5.583.765)
Αρχική αναγνωρισθείσα υπεραξία 8.102.147  
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Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 24.669.269 24.669.26
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 
Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 82.162 82.16
Λοιπές μακροπρόθεσμα στοιχεία 426.318 426.3
Αποθέματα 895.176 895.1
Πελάτες και λοιπές απαιτήσει

9 

2 
18 
76 

ς 1.323.657 1.323.657 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 47.163 47.16
Δάνεια

3 
(11.748.994) (11.748.994)

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.653.144) (2.303.041)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (2.616.223) (2.616.223)
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 10.775.486 
Ποσοστό Συμμετοχής 56,70%
Μείον: δικαιώματα μειοψηφίας άμεσης συμμετοχής 
στη "Χρυσαφιλιώτισσα Επενδυτική Λτδ" (525.936)

Εύλογη Αξία 5.583.765  

 

Σημειώνεται ότι, η υπεραξία που απεικονίζεται, προσδιορίστηκε βάσει προσωρινών αξιών, καθώς εκκρεμεί η 

οριστική εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, των αναγνωριζόμενων 

άυλων στοιχείων, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η οριστική 

εκτίμηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία της εξαγοράς. 

 
β) Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του α΄εξαμήνου της χρήσης 2008, αύξησε το κόστος της συμμετοχής της στην 

θυγατρική της HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA., κατά ποσό € 6.658.504.  

 
 
9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
  

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2008

Υπόλοιπο αρχής 7.278.314
Μεταβολές χρήσης 
Προκαταβολές ποσών για την συμμετοχή στο κεφάλαιο 
εταιρειών 

7.089.545

Ανακατανομή τιμήματος από το κονδύλι των 
"μακροπρόθεσμων απαιτήσεων" σε θυγατρικές

(7.037.105)

Λοιπές εγγυήσεις 1.570

Υπόλοιπο λήξεως 7.332.323  
 

Στο κονδύλι των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, περιλαμβάνεται ποσό προκαταβολών 7.089.545 € για τη 

συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών συναφών με το αντικείμενο της μητρικής εταιρείας το οποίο αναλύεται ως 

εξής:  
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α) Κατά το ποσό των € 2.562.902, σε προκαταβολή που δόθηκε κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, για 

την απόκτηση του 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός 

Λτδ» στην οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. 

 

Στις 7 Ιουλίου ανακοινώθηκε από την εταιρεία η ολοκλήρωση της ανωτέρου μεταβίβασης και συνεπώς το τελικό 

τίμημα της εξαγοράς θα απεικονισθεί στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο κονδύλι των 

επενδύσεων σε θυγατρικές.  

 
β) Κατά το ποσό των € 4.526.642,52 σε προκαταβολή που δόθηκε κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, για 

την απόκτηση του 50%, του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ομίλου Safak, ο οποίος αποτελεί ιδιωτικό Όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία. 

 
Η ολοκλήρωση της ανωτέρω εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση πραγματοποίησης ικανοποιητικού οικονομικού και 

νομικού ελέγχου.  

 
 
10. Δάνεια  
 
Στις 10.1.2008, οριστικοποιήθηκε η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας, ύψους € 

300.015.000 με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 4,50 € εκάστης. 

 
Η διάρκεια αποπληρωμής ορίστηκε σε πέντε έτη και το επιτόκιο της πρώτης τριμηνιαίας Περιόδου Εκτοκισμού, 

που ξεκίνησε την 10η Ιανουαρίου 2008 και έληξε την 10η Απριλίου 2008, ανήλθε σε 5,598% (ετησίως) και το 

επιτόκιο της δεύτερης τριμηνιαίας περιόδου Εκτοκισμού, που ξεκίνησε την 10η Απριλίου 2008 και λήγει την 10η 

Ιουλίου 2008, ανήλθε σε 5,742% (ετησίως). 

 
Η εταιρεία βάσει του IAS 32, κατά την αρχική αναγνώριση της υποχρέωσης, αναγνώρισε ξεχωριστά στις  

οικονομικές της καταστάσεις το τμήμα της υποχρέωσης του ανωτέρου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και το 

τμήμα που συνιστά στοιχείο Ιδίων Κεφαλαίων. 

Το effective rate που προσδιορίστηκε για το διαχωρισμό της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 

7,55%. 

 
Από το ανωτέρω Ομολογιακό Δάνειο, η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2008 – 30.6.2008, 

με τους αναλογούντες τόκους οι οποίοι ανήλθαν σε ποσό € 10.631.343,26 €.  

 
Επιπλέον, κατά την 30.6.2008, η εταιρεία δεδομένων των πρόσφατων χρηματοοικονομικών συγκυριών και της 

αύξησης των επιτοκίων, προέβη σε αναπροσαρμογή των προσδοκώμενων μελλοντικών εκροών από την 

αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου. Συνεπώς βάσει του IAS 39, αναπροσάρμοσε την παρούσα αξία της 
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υποχρέωσης της με βάση το αρχικό effective rate. Από την αναπροσαρμογή αυτή προέκυψε ένα 

χρηματοοικονομικό κόστος ποσού € 2.100.386,67, το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στα αποτελέσματα της 

κλειόμενης περιόδου. 

 
 
11. Πρόγραμμα χορήγησης μετοχών της μητρικής εταιρείας σε μέλη του ΔΣ και διοικητικά στελέχη 
 

Οι κινήσεις στον αριθμό των δικαιωμάτων που εκκρεμούν και τις σταθμισμένες μέσες τιμές εξάσκησης, έχουν ως 

εξής: 

Αριθμός Μετοχών
Τιμή 

εξάσκησης 
€/μτχ

Εκκρεμμείς στην Αρχή της 
περίοδου - -
Χορηγηθέντα 1.980.000 4,50

Τέλος περιόδου 1.980.000 4,50

2008

 
 
Τα εκκρεμή δικαιώματα στο τέλος της περιόδου έχουν τις εξής ημερομηνίες λήξεως και τιμές εξάσκησης: 

 

Ημερομηνία Λήξεως
Αριθμός Μετοχών

Τιμή 
εξάσκησης 

€/μτχ
2008 1.980.000 4,50
2009 1.150.000 4,50
2010 1.150.000 4,50

Σύνολο 4.280.000 4,50  
 
Τον Ιούνιο της κλειόμενης περιόδου η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε στην έκδοση προγράμματος διάθεσης 

δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε μέλη της Διοίκησης και λοιπά στελέχη της εταιρείας, δυνάμει της από 18/7/2006, 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης, θα παραχωρηθούν σταδιακά από το έτος 2008 

έως και το έτος 2010, 4.280.000 δικαιώματα προαίρεσης σε στελέχη της εταιρείας. Η κατανομή αυτών είναι 

1.980.000 δικαιώματα για το έτος 2008 και από 1.150.000 δικαιώματα για τα έτη 2009 και 2010. 

 

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν στα στελέχη, επιμετρήθηκε κατά την ημερομηνία 

παραχώρησης με βάση το μοντέλο Black & Scholes. Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων έχει ως 

εξής:  

Ημερομηνία Λήξεως Εύλογη αξία 
Δικαιώματος

2008 0,12
2009 0,42
2010 0,62  
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Tα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του μοντέλου ήταν: 

α) Εύλογη αξία (τιμή κλεισίματος) της μετοχής κατά την ημερομηνία παραχώρησης 3,66 € 

β) Διακύμανση της τιμής της μετοχής 37,115% 

γ) Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate) 5,1% 

δ) Τιμή εξάσκησης 4,5 €  

ε) Απόδοση μερίσματος 4,67% 

στ) Αναμενόμενη διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων 3 έτη 

Η συνολική εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων έχει υπολογιστεί  σε ποσό 1.429.910 € και θα 

επιβαρύνει τα αποτελέσματα των χρήσεων 2008-2010. Η επιβάρυνση για τα αποτελέσματα της περιόδου 

1.1.2008-30.6.2008, ανέρχεται σε 8.803 €. 

 

 
12. Εμπράγματα Βάρη 

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

ενεργητικού της εταιρείας έναντι δανεισμού. 

Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υπάρχουν υποθήκες ποσού € 9.995.316, έναντι δανεισμού. 

 
 
13. 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 και χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 
Λειτουργικές μισθώσεις 

 
30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007

Όχι αργότερα από 1 έτος 1.253.090 551.439 474.174 551.439
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 9.894.895 4.869.487 5.368.334 4.869.487
Περισσότερο από 5 έτη 8.280.498 10.363.654 6.174.350 10.363.654
Σύνολο 19.428.483 15.784.579 12.016.858 15.784.579

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Ελάχιστες 
πληρωμές

Παρούσα αξία 
πληρωμών

Ελάχιστες 
πληρωμές

Παρούσα 
αξία 

πληρωμών

Ελάχιστες 
πληρωμές

Παρούσα αξία 
πληρωμών

Ελάχιστες 
πληρωμές

Παρούσα 
αξία 

πληρωμών
Μέσα σε ένα έτος 1.884.575 1.675.297 948.520 908.615 12.634 12.462 76.985 75.826
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 3.155.683 2.700.562 3.215.081 2.770.964
Περισσότερο από 5 έτη 0 0 0 0
Σύνολο ελάχιστης καταβολής μελλοντικών μισθωμάτων 5.040.258 4.375.859 4.163.601 3.679.579 12.634 12.462 76.985 75.826
Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα (664.399) 0 (484.022) 0 (172) 0 (1.159) 0
Παρούσα αξία ελάχιστων εκτιμήσεων
Σύνολο ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης 4.375.859 4.375.859 3.679.579 3.679.579 12.462 12.462 75.826 75.826

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2008 31.12.200731.12.2007

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2008

 
 
 
Οι εγγυητικές επιστολές και οι λοιπές εγγυήσεις του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 30.6.2008, έχουν ως εξής: 

 

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007
Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους των θυγατρικών 12.239.028 0
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών 80.863 137.960 0 0
Άλλες εγγυήσεις 179.356 109.495 109.495 109.495
Σύνολο 12.499.247 247.455 109.495 109.495

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε 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) Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες 

 

Ι. Απαιτήσεις κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

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

 

1) Καταλογισμός Ειδικού Τέλους Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών από το 

Δήμο Αμαρουσίου   

Ο Δήμος Αμαρουσίου καταλόγισε στην Εταιρεία μας για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών 

Εφαρμογών ποσό € 159.354,00. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, η 

εταιρεία άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 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 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. 

 



 
 

2) Υπόθεση Καρδιοχειρουργού Ιατρού 

 Ο καρδιοχειρουργός ιατρός άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή κατά της εταιρείας, 

με την οποία ζητούσε να του επιδικασθεί ποσό € 555.541,00 πλέον των νομίμων τόκων, για διαφορές μεταξύ των 

καταβληθεισών από την εταιρεία αποδοχών του αφενός και των πράγματι οφειλομένων αφετέρου, έτσι όπως 

αυτές καθορίζονται από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 15/4/2008 από το Β1 

Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και εξεδόθη απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε εξ 

ολοκλήρου η ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης του αντιδίκου. 

 

        ΙΙ. Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

 

           1)  Υποθέσεις που δεν καλύπτονται από Mal-Practice 

Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν καλύπτονται από Mal-practice, ανέρχεται στο ποσό των 

€ 1,2 εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται 

ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση. 

 

 

         2) Επιβολή Προστίμου από το Τ.Σ.Α.Υ. 

Α) Η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κατά του ΤΣΑΥ 

για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ περί καταλογισμού σε βάρος της εταιρείας οφειλής για 

εργοδοτικές εισφορές ύψους € 1.507.909,31. Γίνεται μνεία ότι το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί από την 

Εταιρεία. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12043/27.10.2006 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου 

που απέρριψε την προσφυγή ως ουσία αβάσιμη. 

Β) Στη συνέχεια η Εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της παραπάνω με 

αριθμό 12043/2006απόφσης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Η έφεση συζητήθηκε στις 

9.11.2007, μετά από αναβολή στις 20.04.2007 και εκδόθηκε με αριθμό 4634/07 απόφαση του ως άνω 

Δικαστηρίου με την οποία έγινε μερικώς δεκτή η έφεση της Εταιρείας και αναγνωρίστηκε οτι θα πρέπει να 

επιστραφεί στην Εταιρεία ποσό περίπου € 245.000. Η Εταιρεία θα ασκήσει αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, αξιώνοντας την επιστροφή και του υπολοίπου του καταβληθέντος από αυτή ποσού. 

 

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

 

Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρεία 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 58 εκατ., 

Ευρώ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται ότι 
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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 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 της εργασίας τους. Τέλος αναφέρεται ότι και αν ακόμη το Δικαστήριο ήθελε επιδικάσει κάποιο 

ποσό εις βάρος της Εταιρείας, το ποσό αυτό θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του ιατρού εφόσον οι 

συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία ιατροί όλων των ειδικοτήτων είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για το σκοπό 

αυτό. 

 

IV. Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (υποθέσεις MAL 

PRACTICE)  

Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρία 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 τις κλινικές του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. Το ύψος των απαιτήσεων ανέρχεται 

περίπου σε 58,6 εκατ., Ευρώ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για τον 

Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική του κατάσταση καθώς οι εν 

λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης 

και δευτερευόντως κατά του Ομίλου, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι υπάλληλοι του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι οι 

ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση από τον Όμιλο προς αυτούς ούτε ως 

προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο της εργασίας τους.  

 

Β)  Προεδρικό Διάταγμα 235/2000
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του Π.Δ. 235/2000, από την έναρξη ισχύος του 

απαγορεύεται η έναρξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νομικά 

πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 13 του Ν 2071/92 (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 δε, στις οποίες λειτουργούν 

τέτοιοι φορείς η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει μετά δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. Περαιτέρω, 

από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.1 του Ν 3204/2003 προβλέφθηκε ότι η ισχύς της διάταξης του δευτέρου 

εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 αρχίζει από 01/01/2007. Στη συνέχεια, στο άρθρο 9 του 

Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ τΑ αρ φύλλου 225/04/09/2007) ορίστηκε ότι η παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 

αντικαθίσταται ως εξής: «επιτρέπεται η έναρξη 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». 
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Γ) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις

 
Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006, οι θυγατρικές της εταιρείες Y 

LOGIMED Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, ΑΝΙΖ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006, η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη 

χρήση 2005, η εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρεία ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 

2002, η εταιρεία ALPHA LAB έως και τη χρήση 2002, η εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ, η εταιρεία 

ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤΔ έως και τη χρήση 2001, 

ενώ οι παρακάτω εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεώς τους: α) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

(08.08.2003), β) Y PHARMA Α.Ε. (19.04.2007), γ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. «STEM 

HEALTH SA» (26/04/2007), δ) «STEM HEALTH HELLAS Α.Ε» (4.12.2007), ε) Valone Co Ltd (1999) και στ) 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.H.A. (22/05/2007). Για την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2006. 

 
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. 

 

15. 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. 
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ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Δ.Θ.Κ.Α.  
ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ A.E.
ΜΗΤΕΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.

ΑΛΦΑ LAB 
A.E.

HYGEIA 
HOSPITAL 

TIRANA

STEM 
HEALTH S.A.

STEM 
HEALTH 

HELLAS S.A.

Y-LOGIMED 
A.E.

Y PHARMA 
A.E.

ANIZ A.E. ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 10.066.212 800 5.297 18.900 56.750 11.250 84.684 10.243.893

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 336 644 980

ΜΗΤΕΡΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΑΕ

0

ΛΗΤΩ Α.Ε. 759 11.063 11.822

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΕ

0

ΑΛΦΑ LAB AE 20.647 86.722 107.369

HYGEIA HOSPITAL 
TIRANA

0

STEM HEALTH S.A. 0

STEM HEALTH HELLAS 
S.A.

0

Y-LOGIMED AE 8.827.170 764.166 165.388 584 9.757.308

Y PHARMA 34.122 12.035 62 46.219

ANIZ A.E. 22.591 22.591

ΣΥΝΟΛΟ 8.904.531 10.842.413 800 257.743 759 12.291 0 18.900 0 56.812 11.250 84.684 20.190.183

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α.  
ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ A.E.
ΜΗΤΕΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.

ΑΛΦΑ LAB 
A.E.

HYGEIA 
HOSPITAL 

TIRANA

STEM 
HEALTH S.A.

STEM 
HEALTH 

HELLAS S.A.

Y-LOGIMED 
A.E.

Y PHARMA 
A.E.

ANIZ A.E. ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 10.083.129 800 5.297 25.880 14.856 10.129.962

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 52.940 1.499 54.439

ΜΗΤΕΡΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΑΕ

0

ΛΗΤΩ Α.Ε. 4.554 49.000 53.554

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΕ

636.362 636.362

ΑΛΦΑ LAB AE 20.647 44.772 65.419

HYGEIA HOSPITAL 
TIRANA

0

STEM HEALTH S.A. 0

STEM HEALTH HELLAS 
S.A.

9.849 9.849

Y-LOGIMED AE 3.819.065 187.795 139.140 233 1.190 4.147.423

Y PHARMA 7.605 73 7.678

ANIZ A.E. 9.188 72 9.260

ΣΥΝΟΛΟ 3.861.059 10.270.924 800 878.510 0 50.732 0 9.849 25.880 145 1.190 14.856 15.113.945

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008 - 31.6.2008

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 30.6.2008

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες 30.6.2008 30.6.2008
Θυγατρικές 23.930
Συγγενείς 8.802 8.802
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα 8.802 32.732

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λοιπά έσοδα/ έσοδα συμμετοχών 30.6.2008 30.6.2008
Θυγατρικές 10.219.964
Συγγενείς 189.245 189.245
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.563 15.563
Σύνολα 204.808 10.424.771

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αγορές εμπ.των 30.6.2008 30.6.2008

Θυγατρικές 8.861.292

Συγγενείς

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα 0 8.861.292

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λοιπές δαπάνες 30.6.2008 30.6.2008
Θυγατρικές 43.238
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.844.987 5.844.987
Σύνολα 5.844.987 5.888.225

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Απαιτήσεις 30.6.2008 30.6.2008
Θυγατρικές 10.129.962
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα 0 10.129.962

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υποχρεώσεις 30.6.2008 30.6.2008
Θυγατρικές 3.861.059
Συγγενείς 221.812 221.812
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 213.137.206 213.137.206
Σύνολα 213.359.018 217.220.077  

Οι συναλλαγές με τα βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και του Ομίλου παρατίθενται στη 

συνέχεια. 
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Συναλλαγές με Όμιλο Marfin Popular Bank 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
30.6.2008

Ενεργητικό -

Παθητικό
Δάνεια αναληφθέντα 33.886.225

Έσοδα
Έσοδα από ενοίκια 33.000

Έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος 1.340.308  
 

 

Παροχές προς βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 

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

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007
ΜΙΣΘΟΙ 669.696 359.061 267.386 283.810

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 51.051 13.213 13.047 13.213

ΒΟΝUS 117.718 47.325 70.718 47.325

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 8.400 0 0 0

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 3.981 0 3.981 0

ΜΙΣΘΟΙ 934.157 450.296 630.862 450.296

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101.288 55.915 56.852 55.915

ΒΟΝUS 87.398 5.331 48.705 5.331

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 14.420 0 14.420 0

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 4.821 0 4.821 0
ΣΥΝΟΛΑ 1.992.931 931.140 1.110.793 855.889

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Επιπλέον, κατά την 30.6.2008, υπήρχαν ανεξόφλητες απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη του 

Ομίλου ύψους € 3.550 και € 24.505 αντίστοιχα.  

 

 

16. Κέρδη ανά μετοχή 

 

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

συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 
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Βασικα κέρδη ανά μετόχη 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 8.813.584 8.562.541 11.445.852 8.933.411 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 125.630.910 64.200.000 125.630.910 64.200.000 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,07 0,13 0,09 0,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

  

 

Στην τρέχουσα περίοδο δεν προέκυψαν απομοιωμένα κέρδη ανά μετοχή, λόγω της έκδοσης του Μετατρέψιμου 

Ομολογιακού Δανείου και της έναρξης του προγράμματος παροχής συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό, καθώς 

α) η τυχόν μετατροπή από το Ομολογιακό και β) η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της 

εταιρείας (stock option) από τους συμμετέχοντες, οδηγεί σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή. 

 

Η εταιρεία πέραν των ανωτέρω, χρηματοοικονομικών μέσων, δεν έχει κάποιο άλλο χρηματοοικονομικό μέσο που 

θα οδηγούσε στον υπολογισμό απομειωμένων κερδών ανά μετοχή.     
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17. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Σημ.
30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007

Κέρδη Περιόδου 9.098.268 8.564.539 11.445.852 8.933.411
Προσαρμογές για:
Φόρο 4.269.242 1.649.603 679.034 1.588.547
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5.539.751 2.796.725 3.102.903 2.761.470
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 1.285 8.992 1.285 8.992
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 618.827 337.225 347.601 332.930
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 519.856 94.310 276.470 83.479
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 778.664 967.692 500.000 950.000
Λοιπές προβλέψεις 856.695 103.750 250.000 100.000
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων 
χρήσεων

0 (18.825)

Απομειώσεις 208.020 0
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων

41.321 0 3.590 0

Έσοδα από μερίσματα 0 (8.534) (10.097.764) (2.335.756)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων 
Δικαιωμάτων

(17.456) 0

Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες (71.404) (1.676.796)
Έσοδα τόκων (4.804.099) (106.616) (4.771.119) (85.913)
Έξοδα τόκων 15.279.199 1.262.525 13.785.687 1.249.838
Λοιπά 8.802 0 8.802 0

32.326.971 13.974.590 15.532.342 13.586.998

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων 9  (7.086.103) (59.943) (7.091.115) (26.801)
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 53.898 (345.108) 787.890 (180.182)
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (20.013.691) (7.119.600) (10.565.806) (4.224.087)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 3.572.070 6.125.879 (1.151.627) 2.691.159
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 0 (1.987.211) 0 (1.951.036)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

(288.943) (211.301) (288.943) (211.301)

(23.762.770) (3.597.284) (18.309.601) (3.902.248)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

8.564.201 10.377.306 (2.777.259) 9.684.750

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
1) Την 3η Ιουλίου 2008, ανακοινώθηκε από το  «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της εταιρείας  
σε σώμα, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 27η 
Ιουνίου 2008 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση την 2  Ιουλίου 2008.  
 

2) Κατά την 7η Ιουλίου 2008 ανακοινώθηκε από την μητρική εταιρεία η ολοκλήρωση και  η μεταβίβαση του 100% 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ» στην οποία 
ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο της Κύπρου, στο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». 

 
3) Την 8η Ιουλίου 2008, το «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι το εργαστήριο για την επεξεργασία 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων, της  εταιρείας  «Stem-Health Hellas S.A.» που 
είναι εγκατεστημένο εντός του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

 
4) Την 8η Ιουλίου 2008 το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» σε συνέχεια των από 04.03.2008 και 05.06.2008 
ανακοινώσεών της, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., όρισε ως 
δικαιούχους του μερίσματος χρήσης 2007 (0,08 ευρώ ανά μετοχή)  και του δικαιώματος απόληψης της 
επιστροφής κεφαλαίου (0,08 ευρώ ανά μετοχή) τους κάτοχους των μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης 
του Χ.Α. της Τρίτης 22 Ιουλίου 2008. Από την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2008 οι μετοχές της εταιρίας 
διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007 και συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών, συνολικού ποσού € 0,16 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος 
και της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008. 
 

5) Επίσης την 8η Ιουλίου 2008 ανακοινώθηκε από την μητρική εταιρεία το επιτόκιο της τρίτης  τριμηνιαίας 
Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που ξεκινάει την 10η Ιουλίου 2008 και λήγει την 10η Οκτωβρίου 2008 ότι 
ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό  5,962%  ετησίως. 

 
6) Την 15η Ιουλίου 2008 ανακοινώθηκε από το «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ.» 

 
7) Την 18η Ιουλίου ανακοινώθηκε από την μητρική εταιρεία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

27ης Ιουνίου 2008 αποφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό 
των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ 
(10.050.472,80 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων ν. 2065/1992 της  
Εταιρείας και αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας 
εκάστης μετοχής από σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41 €) σε σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,49 €) και β) 
τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (10.050.472,80 €) με σκοπό την επιστροφή 
του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής 
αξίας έκαστης μετοχής από σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,49€) σε σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€).    
Η εταιρεία από την 31η  Ιουλίου 2008 προβαίνει σε  ταυτόχρονη διανομή αφενός του ως άνω ποσού ύψους 
0,08 ευρώ ανά μετοχή που συνεπεία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της και αφετέρου μερίσματος 
ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή που διανέμεται δυνάμει της αποφασισθείσας από την ίδια ως άνω Τακτική Γενική 
συνέλευση διανομής κερδών, δηλαδή συνολικά του ποσού των 0,16 ευρώ ανά μετοχή. 

 
8) Την 31η Ιουλίου 2008 το «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ανακοίνωσε την 
αύξηση συμμετοχής του κατά 9,06% σε 65,75% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα 
Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό της Κύπρου, έναντι 
τιμήματος 1,92 εκατ. Ευρώ. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

 
 

    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΔΤ Α049114 

 ΘΕΜ. ΧΑΡΑΜΗΣ 
ΑΔΤ ΑΒ340781 

 ΔΑΥΙΔ ΑΡΑΡ 
ΑΔΤ Σ264433 

 
 

    

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  
 

  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

     
 
 
 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
ΑΔΤ Σ028050 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΔΤ Σ014543 
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Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 

V. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού 

Δανείου 

Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.2008 

 

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
33/24.11.2005, ότι από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») διάρκειας πέντε έτη, 
με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 1,0384735202 
ομολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας ευρώ 4,50 
ευρώ και τιμή μετατροπής 4,50 ευρώ που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 18/7/2006 μετ’ αναβολής Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 7/2/2007 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας και σύμφωνα με τις 453/2.11.2007 και 457/29.11.2007 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες εγκρίθηκαν τα περιεχόμενα 
του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, αντλήθηκαν καθαρά 
κεφάλαια 299.767 χιλ ευρώ (300.015 χιλ ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 245 χιλ ευρώ). 
Από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εκδόθηκαν 66.670.000 ονομαστικές ομολογίες 
μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών στις 21/1/2008. Η πιστοποίηση της κάλυψης του ΜΟΔ έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
στις 10/1/2008. 
Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπήρξε μεταβολή στα έσοδα από την έκδοση του ΜΟΔ. 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο θα χρησιμοποιηθούν για την στρατηγική ανάπτυξη 
του Ομίλου της Εκδότριας μέσα στα πλαίσια της γενικότερης επενδυτικής πολιτικής που η Εκδότρια εταιρεία 
προτίθεται να ακολουθήσει, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την 
30/06/2008, ως ακολούθως: 
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Ποσό που 
Καταβλήθηκε

HYGEIA Hospital Tirana Sh.A. 6.659

Μαιευτική Γυν/κή Κλινική 
Ευαγγελισμός Λτδ 2.563

Lokmanhekim Saglik Hizmetleri VE 
Tila 4.527

B) Επενδύσεις σε λοιπές 
υποστηρικτικές δραστηριότητες 576

Γ) Αποπληρωμή δανείων 42.100

Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:

Επενδύσεις οργανικής 
ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:

- επενδύσεις αναδιαμόρφωσης και 
αναβάθμισης υφισταμένων εγκαταστάσεων 
και χώρων νοσηλείας

8.500

- επενδύσεις αναδιαμόρφωσης και 
αναβάθμισης υφισταμένων 
εγκαταστάσεων και χώρων 
νοσηλείας.

226

- επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και 
ιατρικού εξοπλισμού 16.300 - επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων 

και ιατρικού εξοπλισμού. 173

- επενδύσεις αναβάθμισης και 
αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
εξοικονόμηση ενέργειας - αναβάθμιση 
ασθενοφόρων

5.200

- επενδύσεις αναβάθμισης και 
αντικατάσταση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, εξοικονόμηση 
ενέργειας - αναβάθμιση 
ασθενοφόρων.

755

- προμήθεια και αγορα βιοϊατρικού και 
λοιπού εξοπλισμού 25.000 - προμήθεια και αγορα βιοϊατρικού 

και λοιπού εξοπλισμού 2.913

Δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ Δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ 245 245 245

300.015 60.736 60.736 239.769

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Τρόπος Διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποσά 
σε χιλ. €)

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων Συνολικό Διατεθέν 
Κεφάλαιο έως και 

30/06/2008

Συνολικά αντληθέντα κεφάλαια Σύνολο

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου 
της Υγείας και λοιπών υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων καθώς και ενδεχόμενη 
αποπληρωμή δανείων που 
χρησιμοποιήθηκαν ή δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για τις ανωτέρω 
επενδύσεις

245.015

ΕΠ
ΕΝ

Δ
ΥΣ

ΕΙ
Σ

Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
30/06/2008

Εξαγορασθείσες 
Εταιρίες/Επενδύσεις

56.424 188.591

55.000 4.067 50.933

A) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας

 

Το αδιάθετο υπόλοιπο κατά την 30.06.2008 239.769 χιλ. ευρώ, είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
εσωτερικού της εταιρείας. 
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VI. Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες 

διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και 

το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων 

της Εταιρείας, που αφορά την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών υπέρ των 

παλαιών μετόχων που διενεργήθηκε την περίοδο 16/11/2007 με 14/12/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την 

ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές 

Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 

Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω 

προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.  

Διαδικασίες: 

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα 

στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις 

σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

3. Διαπίστωση ότι τα «Αδιάθετα κεφάλαια την 30/06/2008» ήταν τοποθετημένα σε τραπεζικούς  

λογαριασμούς της εταιρείας. 

Ευρήματα: 

Α) Τα ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων 

Κεφαλαίων από την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της 

Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

Β)   Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το 

σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό 

Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

Γ)  Διαπιστώσαμε ότι τα «Αδιάθετα κεφάλαια την 30/06/2008» ήταν τοποθετημένα σε τραπεζικούς  

λογαριασμούς της εταιρείας. 
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Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη 

διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 

εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των 

αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 

τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 

άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 

οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την  περίοδο 1/1/2008-30/6/2008 για τις οποίες εκδώσαμε 

ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 8/8/2008. 

 
 
 
 

Αθήνα, 8/08/2008 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Βασίλης Καζάς 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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VII. Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008 
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