
Διεύθυνση Διαδικτύου  : www.hygeia.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/07-30/09/2008 01/07-30/09/2007
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφ οριών Κύκλος εργασιών 202.791.356 81.940.041 65.668.791 24.758.782
της 30ης Σεπτεμβρίου 2008:  14/11/2008 Μικτά κέρδη 42.170.262 15.592.758 10.553.882 3.339.585

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 31.570.723 11.784.587 8.692.790 2.099.866
Κέρδη  προ φόρων 16.927.366 12.409.776 4.544.096 2.195.634
Κέρδη  µετά από φόρους 11.084.786 10.273.076 2.724.698 1.708.537

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/09/2008 31/12/2007 30/09/2008 31/12/2007 Κατανέµονται σε:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 221.577.305 175.670.730 102.708.735 100.773.071 Μετόχους Εταιρείας 10.528.458 10.347.190 2.423.818 1.784.650
Επενδύσεις σε ακίνητα 169.956 171.883 169.956 171.883 Μετόχους Μειοψηφ ίας 556.328 (74.114) 300.880 (76.113)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 139.839.550 140.291.104 3.965.642 4.051.920 Κέρδη / (ζημίες) µετά από φ όρους ανά µετοχή –βασικά (σε €) 0,0838 0,1612 0,0193 0,0278
Λοιπά μη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία 209.154.242 198.233.214 324.887.436 293.875.825 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων
Αποθέµατα 9.176.151 6.784.644 3.029.810 2.759.850 και συνολικών αποσβέσεων  -EBITDA- 42.633.577 16.485.270 12.689.585 3.657.607
Απαιτήσεις από πελάτες 69.628.325 46.065.853 40.273.965 29.735.013
Λοιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία 243.056.718 8.870.649 233.958.187 3.924.669
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 892.602.247 576.088.079 708.993.731 435.292.231 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/07-30/09/2008 01/07-30/09/2007
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κύκλος εργασιών 98.328.390 79.698.603 29.829.247 23.517.095
Μετοχικό κεφ άλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 Μικτά κέρδη 19.691.054 13.833.074 3.092.991 2.798.997
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 272.856.536 280.108.069 273.440.949 278.282.871 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας (α) 324.365.209 331.616.742 324.949.622 329.791.544 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 14.539.935 11.603.508 3.498.244 2.253.381
Δικαιώματα Μειοψηφ ίας (β) 34.684.990 26.863.893 0 0 Κέρδη  προ φόρων 13.601.253 12.022.929 1.476.366 1.500.971
Σύνολο Καθαρής Θέσης  (γ) = (α) + (β) 359.050.199 358.480.635 324.949.622 329.791.544 Κέρδη µετά από φόρους 12.347.274 10.037.354 901.422 1.103.943
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 336.086.262 22.233.845 302.255.375 0 Κατανέµονται σε:
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 90.460.966 84.341.397 22.136.707 19.762.273 Μετόχους Εταιρείας 12.347.274 10.037.354 901.422 1.103.943
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 45.834.785 64.680.912 30.005.303 55.327.998 Μετόχους Μειοψηφ ίας
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 61.170.035 46.351.289 29.646.723 30.410.416 Κέρδη  µετά από φ όρους ανά µετοχή –βασικά (σε €) 0,0983 0,1563 0,0072 0,0172
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 533.552.048 217.607.443 384.044.109 105.500.687 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 892.602.247 576.088.079 708.993.731 435.292.231  και συνολικών αποσβέσεων  -EBITDA- 19.757.400 16.243.529 5.263.921 3.790.011

01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου όπως ειχε δημοσιευθεί
Κέρδη προ φ όρων 16.927.366 12.409.776 13.601.253 12.022.929 (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 337.157.263 100.834.824 329.791.544 98.573.893
Πλέον / µείον προσαρµογές για: Προσαρμογή κονδυλίων από τον καταμερισμό του κόστους της αγοράς
Αποσβέσεις 11.140.898 4.700.683 5.217.465 4.640.021 θυγατρικών εταιρειών 21.323.371 0 0 0
Προβλέψεις 2.920.151 1.438.883 1.364.705 1.425.219 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου μετα την προσαρμογή
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγ/νων χρήσεων 0 (18.825) 0 0 (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 358.480.634 100.834.824 329.791.544 98.573.893
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής Κέρδη περιόδου µετά από φ όρους 11.084.786 10.273.076 12.347.274 10.037.354
δραστηριότητας (7.248.365) (124.709) (18.985.751) (2.431.148) Απ' ευθείας μεταβολές Ιδίων Κεφ αλαίων 12.007 0 0 0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (78.044) 0 0 0 Επιστροφ ή κεφ αλαίου (10.050.473) (274.471) (10.050.473) (282.471)
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες (99.241) (2.529.773) 0 0 Διανεμηθέντα μερίσματα (10.050.473) 0 (10.050.473) 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα 22.356.775 2.026.227 19.939.053 2.011.727 Πληρωμή μερισμάτων θυγατρικής (602.651) (81.000) 0
Λοιπά 281.680 0 281.680 0 Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 2.630.070 0 2.630.070 0
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφ αλαίου Αποθεματικών χορηγηθέντων δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  στο προσωπικό 281.680 0 281.680 0
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων (4.624.782) (186.569) (4.531.628) (156.309) Δικαιώματα μειοψηφ ίας από εξαγορά Εταιρείας 7.264.619 645.000 0 0
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.340.753) (1.086.404) (269.960) (338.288) Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2008 και
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (19.568.318) (13.976.622) (9.598.952) (9.998.192)  30.09.2007 αντίστοιχα) 359.050.199 111.397.430 324.949.622 108.328.775
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.407.893 2.831.889 (3.946.119) (1.032.722)
Μείωση / (αύξηση) προβλέψεων (471.576) (2.338.266) (471.576) (2.302.091)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα καταβεβληµένα (11.893.238) (1.735.507) (9.940.611) (1.722.278)
Καταβεβλημένοι φ όροι (3.571.338) (115.643) (1.202.843) 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α) 9.139.107 1.295.140 (8.543.286) 2.118.867
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων (15.586.122) (1.471.738) (26.397.664) (2.926.738)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (19.836.369) (5.404.264) (7.280.132) (5.231.041)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 200.588 1.000 200.588 0
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0 0 (250.000) 0
Αγορά διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (58.691) 0 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 6.462.654 77.466 6.412.607 56.993
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 3.084.974 11.397.764 1.835.756
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β) (28.817.940) (3.712.562) (15.916.838) (6.265.030)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφ αλαίου 250.000 645.000 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφ θέντα δάνεια 333.183.717 14.687.953 316.877.814 14.217.497
Εξοφ λήσεις δανείων (57.914.206) (9.409.686) (42.213.661) (9.409.686)
Εξοφ λήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια) (1.029.844) (200.995) (69.566) (177.431)
Μερίσµατα πληρωθέντα (20.636.086) 83.000 (20.100.946) 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
 δραστηριότητες (γ) 253.853.580 5.805.271 254.493.641 4.630.380
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµαπεριόδου (α) + (β) + (γ) 234.174.748 3.387.849 230.033.518 484.217
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8.881.971 5.294.501 3.924.669 4.106.741
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 243.056.718 8.682.350 233.958.187 4.590.958
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & 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 Σεπτεμβρίου 2008

Η Εταιρεία

Ο Ομιλος

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφ ορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Δ.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.

Η Εταιρεία
Ποσά εκφ ρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφ ρασµένα σε ευρώ

Ο Ομιλος

Ο Ομιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφ ρασµένα σε ευρώ

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

Ποσά εκφ ρασµένα σε ευρώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ο Ομιλος

Η Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρούσι,   14 Νοεμβρίου 2008

Η Εταιρεία

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους   καθως και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2008 – 30.9.2008 παρατίθενται αναλυτικά στ η  σημείωση 6 των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.
Σε αυτές περιλαμβάνονται και  α) ο Όμιλος ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης, ενώ για την αντίστοιχη συγκρίσιμη
περίοδο του 2007, είχε ενοποιηθεί  με τ η μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Ο Όμιλος ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. περιλήφθηκε για πρώτη φορά με την μέθοδο
της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, την 31.12.2007, β) η εταιρεία “Valone Co Ltd” η οποία κατέχει
άμεσα και έμμεσα μέσω της εταιρείας ‘’Χρυσαφιλιώτισσα Επενδυτική Λτδ ” το 56,70% της εταιρείας ‘’Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια  Λτδ”,  η
οποία κατέχει άμεσα το 100% της εταιρείας ‘’Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού Αχίλλειο Λτδ ”, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 18.1.2008.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αύξησε τη συμμετοχή του κατά 9,06% στο μετοχικό κεφάλαιο  της εταιρείας
«Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ»   γ) η εταιρεία “STEM HEALTH HELLAS A.E. ”, η οποία αποτελεί άμεση συμμετοχή κατά 50% της
θυγατρικής εταιρείας “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” και κατά 50% της θυγατρικής εταιρείας “STEM HEALTH A.E.”, λόγω απόκτησης του ελέγχου κατά την
18.1.2008, δ) η εταιρεία “STEM HEALTH UNIREA S.A.” στην οποία το ΥΓΕΙΑ Α.Ε συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 25% μέσω της
θυγατρικής κατά 50% “STEM HEALTH A.E ”, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 18.9.2008 και ε) η θυγατρική κατά 100% εταιρεία
“Μαιευτική Γυναικολογική  Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ “  η οποία κατέχει άμεσα  τις εταιρίες “Ευαγγελισμός Διαχειριστική Λτδ “  ,  “ΑΚΕΣΟ
Κτηματική “ και “Ευαγγελισμός Κτηματική Λτδ  “ , με ποσοστό 60%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 7.7.2008.
Οι εταιρείες αυτές συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φόρα στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 1.1.2008-30.9.2008 και δεν
συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχ η συγκρίσιμη περίοδο , της χρήσης 2007.
2. Στις 10.1.2008, οριστικοποιήθηκε η έκδοση του Μετατρέψιμου Ο μολογιακού 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 τρίτης
τριμηνιαίας Περιόδου Εκτοκισμού, που ξεκίνησε την 10η Ιουλίου  2008 και λήγει  την 10η Οκτωβρίου 2008, ανήλθε σε 5,962% (ετησίως).
3. Ο ι σημαντικότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και  του Ομίλου ανέρχονται περίπου σε  58 εκ ευρώ και 116,6
εκ ευρώ αντίστο ιχα και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων αυτών,  μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισμα που
καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις , αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal
Practice).
Η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους  1,58 εκ. ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το ποσό της αντίστοιχης
πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 8,4 εκ. περίπου. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  άλλες επίδικες ή
υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλου καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει
σχηματιστεί .
4. Η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους  525 χιλ. ευρώ περίπου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της
αντίστο ιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 1  εκ.  ευρώ περίπου .  Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας
παρατίθεται στη σημείωση  19 των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Η εταιρεία και  ο Όμιλος δεν έχει  σχηματίσει λοιπές προβλέψεις,  κατά την έννοια των παραγράφων 10,  11  και 14  του ΔΛΠ 37
«Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και  ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».
6. Το προσωπικό του ομίλου την 30.9.2008 ήταν 2.673 άτομα (30.9.2007 : 1.119) και το προσωπικό της εταιρείας 1.137 άτομα (30.9.2007 :
1.071), αντίστοιχα.

7. Τα ποσά των αγορών/πωλήσεων  από την έναρξη της  οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει απο συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Όμιλος Εταιρεία

Έσοδα 262.509 11.932.186
Έξοδα 8.847.959 21.535.112
Απαιτήσεις 0 536.278
Υποχρεώσεις 213.268.596 215.705.330
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3.372.644 1.876.217
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 10.831 0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 34.607 0

8. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2008 της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στ ις 14.11.2008.
9. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσ τηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών .
10. Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου της χρήσης 2008, ολοκληρώθηκε η  εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των αναγνωριζόμενων άυλων στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε . κατά τη διάρκεια της
χρήσης 2007. Με βάση τις αξίες που προέκυψαν από την εκτίμηση, πραγματοποιήθηκε ο καταμερισμός του κόστους αγοράς στα αντίστοιχα κονδύλια και μειώθηκε ανάλογα η αρχικά αναγνωριζόμενη υπεραξία . Κατά συνέπεια, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και ο
Ισολογισμός του Ομίλου για τη χ ρήση 31/12/2007 καθώς και  για τις περιόδους 31/3/2008 και 30/6/2008 αναπροσαρμόστηκαν. Παραπέμπουμε σχετικά στη σ ημείωση 23 των επεξηγηματικών σημειώσεων.
11. Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
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