
01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 01/04-30/06/2008 01/04-30/06/2007

Κύκλος εργασιών 137.122.565 57.181.259 71.003.478 29.406.791

Μικτά κέρδη 32.336.463 12.253.173 16.120.618 4.987.961

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 23.862.173 9.684.721 11.023.820 3.723.295

Κέρδη  προ φόρων 13.367.510 10.214.142 4.984.423 3.860.106

30/06/2008 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2007 Κέρδη  µετά από φόρους    9.098.268 8.564.539 3.243.147 2.940.831

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατανέµονται σε:

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 202.394.915 173.339.584 102.284.105 100.773.071

Επενδύσεις σε ακίνητα 170.599 171.883 170.599 171.883 Μετόχους Εταιρείας 8.813.584 8.562.541 3.119.944 2.948.737

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.372.450 4.763.925 3.746.695 4.051.920 Μετόχους Μειοψηφίας 284.685 1.999 123.203 (7.905)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 289.476.106 280.303.587 314.319.107 293.875.825

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 

–βασικά (σε €) 0,0702 0,1334 0,0248 0,0459

Αποθέµατα 7.628.737 6.784.644 1.971.960 2.759.850 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Απαιτήσεις από πελάτες 68.584.347 46.065.853 51.574.957 29.735.013

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 30.004.580 12.827.663 14.212.655 5.293.736

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 255.713.323 8.870.649 244.876.046 3.924.669

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  828.340.476 520.300.126 718.943.468 435.292.231

01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 01/04 -30/06/2008 01/04 -30/06/2007

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κύκλος εργασιών 68.499.142 56.181.509 35.292.946 28.184.007

Μετοχικό κεφάλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 Μικτά κέρδη 16.598.063 11.034.077 8.664.194 4.310.652

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 271.090.289 280.344.384 272.266.650 278.282.871 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 322.598.963 331.853.057 323.775.323 329.791.544 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 11.041.691 9.350.127 4.839.929 3.501.401

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 10.909.215 5.304.207 0 0 Κέρδη  προ φόρων 12.124.886 10.521.958 9.717.845 3.806.528

Σύνολο Καθαρής Θέσης  (γ) = (α) + (β) 333.508.177 337.157.264 323.775.323 329.791.544 Κέρδη µετά από φόρους    11.445.852 8.933.411 9.817.982 2.917.012

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 329.840.733 22.233.845 301.020.844 0 Κατανέµονται σε:

Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 54.508.289 49.876.816 21.448.041 19.762.273 Μετόχους Εταιρείας 11.445.852 8.933.411 9.817.982 2.917.012

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 30.117.269 64.680.912 20.013.017 55.327.998 Μετόχους Μειοψηφίας

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 80.366.007 46.351.289 52.686.243 30.410.416

Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή –βασικά (σε 

€) 0,0911 0,1391 0,0781 0,0454

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  494.832.299 183.142.862 395.168.145 105.500.687 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  828.340.476 520.300.126 718.943.468 435.292.231

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 14.493.479 12.453.519 6.614.777 5.049.855

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 

(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 337.157.263 100.834.824 329.791.544 98.573.893

Κέρδη προ φόρων 13.367.510 10.214.142 12.124.886 10.521.958 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 9.098.268 8.564.539 11.445.852 8.933.411

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Επιστροφή κεφαλαίου (10.050.473) 0 (10.050.473) 0

Αποσβέσεις 6.159.863 3.142.942 3.451.788 3.103.392 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (10.050.473) 0 (10.050.473) 0

Προβλέψεις 2.155.215 1.165.752 1.026.470 1.133.479

Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων 

προηγούµενων χρήσεων 0 (18.825) 0 0 Πληρωµή µερισµάτων θυγατρικής (602.652) (81.000) 0 0

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας (4.554.758) (115.150) (14.865.292) (2.421.669)

Αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµού θυγατρικών 

εξωτερικού (2.952) 0 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων 

∆ικαιωµάτων (17.456) 0 0 0 Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου
2.630.070 0 2.630.070 0

Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες (71.404) (1.676.796) 0 0

Αποθεµατικών χορηγηθέντων δικαιωµάτων 

συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 8.803 0 8.803 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.279.199 1.262.525 13.785.687 1.249.838 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά Εταιρείας 5.320.323 600.000 0 0

Λοιπά 8.802 0 8.802 0

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 

(30.06.2008 και 30.06.2007 αντίστοιχα) 333.508.177 109.918.363 323.775.323 107.507.304

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων 

απαιτήσεων (7.086.103) (59.943) (7.091.115) (26.801)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 53.898 (345.108) 787.890 (180.182)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (20.013.691) (7.119.600) (10.565.806) (4.224.087)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών) 3.572.070 6.125.879 (1.151.627) 2.691.159

Μείωση / (αύξηση) προβλέψεων (288.943) (2.198.512) (288.943) (2.162.337)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβληµένα (6.062.641) (966.308) (4.931.794) (953.621)

Καταβεβληµένοι φόροι (2.182.658) (33.727) (1.083.063) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 318.902 9.377.271 (8.792.116) 8.731.129

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 

και λοιπών επενδύσεων (6.601.644) (1.471.738) (13.293.649) (2.926.738)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων (10.219.794) (1.693.676) (4.661.403) (1.621.049)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 

παγίων 1.500 0 1.500 0

Αγορά διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (58.691) 0 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 3.088.524 65.426 3.055.544 44.838

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 3.084.974 39.200 1.835.756

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (13.790.105) (15.015) (14.858.808) (2.667.193)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 645.000 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 309.755.928 225.529 306.879.424 225.529

Εξοφλήσεις δανείων (48.691.059) (7.403.537) (42.213.761) (7.403.537)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις (χρεολύσια) (653.685) (156.313) (63.363) (141.220)

Μερίσµατα πληρωθέντα (97.309) (81.000) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 260.313.876 (6.770.321) 264.602.300 (7.319.228)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 246.842.673 2.591.935 240.951.377 (1.255.292)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 8.870.650 5.294.501 3.924.669 4.106.741

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου 255.713.323 7.886.436 244.876.046 2.851.449

Η Εταιρεία

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008

(σύµφωνα µε την αποφ. 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Ο Οµιλος

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρούσι,   6 Αυγούστου 2008 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

     
 
 
 
 

    

∆ιεύθυνση ∆ιαδυκτίου        :    www.hygeia.gr 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των   
εξαµηνιαίων οικονοµικών  καταστάσεων       :   6  Αυγούστου  2008 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής                       :   Βασίλειος Καζάς (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281), 

                          Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) 
Ελεγκτική εταιρεία              :   Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης           :   Με σύµφωνη γνώµη 

1. Οι εταιρείες 	ου 	εριλαµβάνονται στην ενο	οίηση (δοµή οµίλου) αναφέρονται στη σηµείωση 6 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Στις ενο	οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµ	εριλαµβάνεται α) ο Όµιλος ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. µε τη µέθοδο της Ολικής Ενο	οίησης, ενώ για την 

αντίστοιχη συγκρίσιµη 	ερίοδο του 2007, είχε ενο	οιηθεί µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Ο Όµιλος ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 	εριλήφθηκε για 	ρώτη φορά 

µε την µέθοδο της ολικής ενο	οίησης στις ενο	οιηµένες καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, την 31.12.2007, β) η εταιρεία “Valone Co Ltd” η ο	οία
κατέχει άµεσα και έµµεσα µέσω της εταιρείας ‘’Χρυσαφιλιώτισσα Ε	ενδυτική Λτδ” το 56,70% της εταιρείας ‘’Χρυσαφιλιώτισσα ∆ηµόσια  Λτδ”, η 

ο	οία κατέχει άµεσα το 100% της εταιρείας ‘’Ιατρικό κέντρο Λεµεσού Αχίλλειο Λτδ”, λόγω α	όκτησης του ελέγχου την 18.1.2008 και γ) η εταιρεία
“STEM HEALTH HELLAS A.E.”, η ο	οία α	οτελεί άµεση συµµετοχή κατά 50% της θυγατρικής εταιρείας “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” και κατά 50% της 
θυγατρικής εταιρείας “STEM HEALTH A.E.”, λόγω α	όκτησης του ελέγχου κατά την 18.1.2008. Οι εταιρείες αυτές συµ	εριλαµβάνονται για 	ρώτη 

φόρα στις ενο	οιηµένες καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ 1.1.2008-30.6.2008 και δεν συµ	εριλαµβάνονται στην αντίστοιχη συγκρίσιµη 	ερίοδο, της 
χρήσης 2007. 

 

2. Στις 10.1.2008, οριστικο	οιήθηκε η έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου της εταιρείας, ύψους € 300.015.000 µε την έκδοση 66.670.000 

οµολογιών, ονοµαστικής αξίας 4,50 € εκάστης. Η διάρκεια α	ο	ληρωµής ορίστηκε σε 	έντε έτη και το ε	ιτόκιο της δεύτερης τριµηνιαίας Περιόδου 

Εκτοκισµού, 	ου ξεκίνησε την 10η Α	ριλίου 2008 και λήγει την 10η Ιουλίου 2008, ανήλθε σε 5,742% (ετησίως).  
 

3. Οι σηµαντικότερες ε	ίδικες ή υ	ό διαιτησία διαφορές, οι α	οφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 	ου έχουν ή ενδέχεται να έχουν 

σηµαντική ε	ί	τωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχονται 	ερί	ου σε 58 εκ ευρώ και 116,6 εκ. ευρώ 

αντίστοιχα και αφορούν σε α	αιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών, µέρος των ο	οίων καλύ	τεται α	ό το ασφάλισµα 	ου καταβάλλεται , α	ό 

τις ασφαλιστικές εταιρείες , µε τις ο	οίες οι ιατροί έχουν συνάψει συµβάσεις , αστικής-ε	αγγελµατικής ευθύνης (Μal Practice). 

Η εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική 	ρόβλεψη ύψους 1,38 εκ. ευρώ 	ερί	ου για δικαστικές υ	οθέσεις. Το 	οσό της αντίστοιχης 	ρόβλεψης για 

τον Όµιλο ανέρχεται σε 7,8 εκ. 	ερί	ου. ∆εν αναµένεται να 	ροκύψουν ουσιώδεις ε	ιβαρύνσεις α	ό  άλλες ε	ίδικες ή  υ	ό διαιτησία διαφορές της 
εταιρείας και του Οµίλου καθώς και α	οφάσεις δικαστικών οργάνων 	έραν της 	ρόβλεψης 	ου ήδη έχει σχηµατιστεί. 
 

4. Η εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική 	ρόβλεψη ύψους 450 χιλ. ευρώ 	ερί	ου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το 	οσό της 
αντίστοιχης 	ρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 969 χιλ. ευρώ 	ερί	ου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας 
	αρατίθεται στη σηµείωση 14 των Σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

5. Η εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει σχηµατίσει λοι	ές 	ροβλέψεις, κατά την έννοια των 	αραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, 
ενδεχόµενες υ	οχρεώσεις και ενδεχόµενα 	εριουσιακά στοιχεία». 

 

6. Το 	ροσω	ικό του οµίλου την 30.6.2008 ήταν 2.529 άτοµα (30.6.2007 : 1.134) και το 	ροσω	ικό της εταιρείας 1.104 άτοµα (30.6.2007 : 1.080), 

αντίστοιχα. 

 

7. Τα 	οσά των αγορών/	ωλήσεων (συµ	εριλαµβανοµένων και των εσόδων α	ό µερίσµατα) της εταιρείας και του οµίλου α	ό και 	ρός τα 

συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά α	ό την έναρξη της χρήσης 2008, καθώς και  τα υ	όλοι	α των  υ	οχρεώσεων/α	αιτήσεων της εταιρείας  και του 

οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη στην λήξη της τρέχουσας 	εριόδου, α	εικονίζονται στον ακόλουθο 	ίνακα: 

 
Όµ ιλος Ετα ιρε ία

Έσοδα 213 ,610 10 ,457 ,503
Έ ξοδα 5 ,844 ,986 14 ,749 ,517
Απα ιτήσ ε ις 0 10 ,129 ,962
Υποχρεώ σε ις 213 ,359 ,018 217 ,220 ,077
Συναλλαγές κα ι αµο ιβές  δ ιευθυντ ικώ ν σ τελεχώ ν κα ι µ ελώ ν τη ς δ ιο ίκηση ς 1 ,992 ,931 1 ,110 ,793
Απα ιτήσ ε ις  από  δ ιευθυντ ικά  σ τελέχη  κα ι µ έλη  της δ ιο ίκησης 3 ,550 0
Υποχρεώ σε ις  προς  τα  δ ιευθυντ ικά  σ τελέχη  κα ι µ έλη  της  δ ιο ίκησης 24 ,505 0   
 

8. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 30.06.2008 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν α	ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 
06.08.2008. 

 

9. Τα κέρδη ανά µετοχή υ	ολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό ε	ί του συνόλου των µετοχών. 


