ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2009
(1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2009)
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο 1.1.2009 –
31.03.2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» στις 22 Μαΐου 2009 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr. Επισηµαίνεται ότι
τα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
A) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου
(ποσά σε €)
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη/ (ζηµίες) από συγγενείς
Καθαρά κέρδη/( ζηµίες) περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου µετά φόρων

Σηµ.
6

6
14

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των οικονοµικών
καταστάσεων εταιρειών του εξωτερικού
Σύνολο Λοιπών Συνολικών εσόδων µετά φόρων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα
Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

19

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα αποδιδόµενα σε
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Βασικά Κέρδη ανά µετοχή αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της
µητρικής

19

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.03.2009
01.01-31.03.2008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-31.03.2009
01.01-31.03.2008

89.323.877
(70.993.627)
18.330.251
3.952.384
(6.940.302)
(1.057.852)
(1.162.126)
13.122.355
2.449.125
(5.176.923)
10.108
(20.568)
10.384.098
(2.259.111)
8.124.987

66.119.087
(50.263.658)
15.855.429
2.158.749
(4.825.574)
(351.532)
(490.839)
12.346.233
1.916.015
(6.414.973)
0
43.693
7.890.968
(2.404.936)
5.486.032

36.704.933
(28.669.434)
8.035.498
1.579.338
(2.475.962)
(83.181)
(345.539)
6.710.153
1.094.920
(3.825.399)
0
0
3.979.675
(181.644)
3.798.030

33.206.196
(25.272.327)
7.933.869
1.192.753
(2.702.370)
(65.138)
(157.351)
6.201.763
1.829.137
(5.623.858)
0
0
2.407.042
(779.171)
1.627.871

(1.322.428)
(1.322.428)
6.802.560

(14.461)
(14.461)
5.471.571

0
0
3.798.030

0
0
1.627.871

7.995.770
129.217

5.339.168
146.864

3.798.030
0

1.627.871
0

6.970.251
(167.691)

5.310.089
161.482

3.798.030
0

1.627.871
0

0,0636

0,0425

0,0302

0,0130

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

17.811.002

15.809.381

8.499.695

7.878.702

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων

13.122.355

12.346.233

6.710.153

6.201.763

8.124.987

5.486.032

3.798.030

1.627.871

Κέρδη µετά από Φόρους

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου κατά την 31.03.2009, συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο
της ολικής ενοποίησης και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των Οµίλων Ευαγγελισµός Κύπρου και Genesis Holding
A.S. Τουρκίας, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήσης 2008. Επίσης, συµπεριλαµβάνονται
µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και τα αποτελέσµατα της εταιρείας «Μαγνητική Υγεία ∆ιαγνωστικές
Απεικονίσεις Α.Ε.».
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B) Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(ποσά σε €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σηµ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Υπεραξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

8

31.03.2009

31.12.2008

101.672.447
169.314
0
3.679.886
11.739
58.694
368.116.898
2.612.629
249.172
476.570.778

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

10.924.275
9.854.756
2.202.272
103.341.750
89.362.194
51.547.780
106.761.847 199.576.107
94.138.013
221.027.873 298.793.057 147.888.066
844.086.087 913.595.331 627.106.259

2.183.995
42.933.193
189.807.965
234.925.153
711.495.931

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά µετατροπής ισολογισµού
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενων στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

51.508.673
51.508.673
51.508.673
256.077.238 266.951.603 263.153.182
(1.435.311)
(409.792)
0
31.406.009
22.090.280
12.434.191
337.556.609 340.140.765 327.096.046
36.348.109
38.954.767
0
373.904.718 379.095.531 327.096.046

51.508.673
265.491.608
0
7.316.202
324.316.483
0
324.316.483

10

233.278.633
169.314
234.520.825
139.817.825
664.241
294.121
0
5.356.001
701.314
614.802.274

31.03.2009

103.375.135
168.672
0
3.477.333
11.739
0
369.855.592
2.077.527
252.196
479.218.193

9

241.626.616
168.672
235.845.561
138.924.913
664.241
0
0
5.123.904
704.306
623.058.214

31.12.2008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
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12

30.811.322
47.052.814

33.135.331
48.390.880

0
6.296.896

0
8.002.043

12.676.958
11.897.954
292.050
102.731.098

12.698.051
11.090.461
973.883
106.288.606

8.185.803
3.150.000
66.622
17.699.321

8.376.182
2.900.000
41.800
19.320.025

Σύνολο υποχρεώσεων

103.724.131
90.864.310
51.988.994
10.794.920
8.568.260
321.898
252.931.220 328.778.624 230.000.000
367.450.271 428.211.193 282.310.891
470.181.369 534.499.800 300.010.213

54.906.283
0
312.953.140
367.859.423
387.179.448

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

844.086.087 913.595.331 627.106.259

711.495.931

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
∆άνεια

12

4

Γ) Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο τ ην 1 Ιανουαρίου 2008
Προσαρµογές κονδυλίων από τον καταµερισµό του κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο τ ην 1η Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Αποθεµατικό οµολογιακού δανείου
Μη ελέγχουσες συµµετοχές από την απόκτηση θυγατρικών
Συναλλαγές µε Ιδιοκτ ήτες
Κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Κέρδη στην εύλογη αξία καθαρά από φόρους:
Μετατροπή στο νόµισµα λειτουργίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο τ ην 31 Μαρτίου 2008

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο τ ην 1 Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο τ ην 1η Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου
∆ιαφορές από την αγορά συµµετοχής σε θυγατρικές (σηµ.10)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές από την απόκτηση θυγατρικών (σηµ. 10)
Συναλλαγές µε Ιδιοκτ ήτες
Κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Κέρδη στην εύλογη αξία καθαρά από φόρους:
Μετατροπή στο νόµισµα λειτουργίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο τ ην 31 Μαρτίου 2009

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο τ ην 1 Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο τ ην 1η Ιανουαρίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο
51.508.673
0
51.508.673

ΟΜΙΛ ΟΣ
Αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Αποθεµατικό
µετατροπής
Μη
Οικονοµικών
Λοιπά
Κέρδη Εις
ελέγ χουσες Σύνολο Ιδίων
Καταστασεων
Αποθεµατικά
Νέον
Σύνολο
συµµετοχές κεφαλαίων
33.090 266.737.255 13.574.038 331.853.056 5.304.207 337.157.263
0
0
(236.314)
(236.314) 21.559.686 21.323.372
33.090 266.737.255 13.337.724 331.616.742 26.863.893 358.480.635

0
0
51.508.673
0

0
0
33.090
0

2.630.070
0
2.630.070
0
2.630.070
0
0
0
5.215.735
5.215.735
269.367.325 13.337.724 334.246.812 32.079.628 366.326.440
0 5.339.168
5.339.168
146.864
5.486.032

0
0
0
51.508.673

(14.461)
0
0
(14.461)
0
(14.461)
(14.461)
0
0
(14.461)
0
(14.461)
(14.461)
0 5.339.168
5.324.707
146.864
5.471.571
18.629 269.367.325 18.676.892 339.571.519 32.226.492 371.798.011

Μετοχικό
κεφάλαιο
51.508.673
0
51.508.673

Αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Αποθεµατικό
µετατροπής
Μη
Οικονοµικών
Λοιπά
Κέρδη Εις
ελέγ χουσες Σύνολο Ιδίων
Καταστασεων
Αποθεµατικά
Νέον
Σύνολο
συµµετοχές κεφαλαίων
(409.792) 266.951.603 22.090.280 340.140.765 38.954.767 379.095.531
0
0
0
0
0
0
(409.792) 266.951.603 22.090.280 340.140.765 38.954.767 379.095.531

0
0
0
0
51.508.673
0

0
143.073
0
143.073
0
143.073
0
(2.481.499)
1.319.960
(1.161.539)
0
(1.161.539)
0
(8.535.939)
0
(8.535.939)
0
(8.535.939)
0
0
0
0
(2.438.966) (2.438.966)
(409.792) 256.077.238 23.410.240 330.586.360 36.515.800 367.102.160
0
0 7.995.770
7.995.770
129.217
8.124.987

0
0
0
51.508.673

(1.025.519)
0
0
(1.025.519)
(296.908) (1.322.427)
(1.025.519)
0
0
(1.025.519) (296.908) (1.322.427)
(1.025.519)
0 7.995.770
6.970.251
(167.691)
6.802.560
(1.435.311) 256.077.238 31.406.010 337.556.610 36.348.109 373.904.719

Μετ οχικό
κεφάλαιο
51.508.673
0
51.508.673

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λοιπά
Κέρδη Εις
Αποθεµατ ικά
Νέον
266.674.807
11.608.064
0
0
266.674.807
11.608.064

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
329.791.544
0
329.791.544

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Αποθεµατικό οµολογιακού δανείου
Συναλλαγές µε Ιδιοκτ ήτ ες
Κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντ ρωτ ικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο τ ην 31 Μαρτ ίου 2008

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο τ ην 1 Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο τ ην 1η Ιανουαρίου 2009

0
51.508.673
0
0
0
51.508.673

2.630.070
269.304.877
0
0
0
269.304.877

0
11.608.064
1.627.871
0
1.627.871
13.235.935

2.630.070
332.421.614
1.627.871
0
1.627.871
334.049.485

Μετ οχικό
κεφάλαιο
51.508.673
0
51.508.673

Λοιπά
Αποθεµατ ικά
265.491.609
0
265.491.609

Κέρδη Εις
Νέον
7.316.202
0
7.316.202

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
324.316.483
0
324.316.483

0
0
51.508.673
0
0
0
51.508.673

143.073
(2.481.499)
263.153.182
0
0
0
263.153.182

0
1.319.960
8.636.162
3.798.030
0
3.798.030
12.434.192

143.073
(1.161.539)
323.298.017
3.798.030
0
3.798.030
327.096.047

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου
Συναλλαγές µε Ιδιοκτ ήτ ες
Κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντ ρωτ ικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο τ ην 31 Μαρτ ίου 2009
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∆) Κατάσταση των Ταµειακών Ροών
(ποσά σε €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2009
31.03.2008
7.555.594
4.303.750
(5.935.840)
(1.317.338)
(370.800)
0
1.248.953
2.986.412

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009
31.03.2008
3.117.530
(2.030.081)
(5.052.871)
(832.092)
(119.780)
0
(2.055.121)
(2.862.173)

(11.992.521)
(11.338)
0
0
(8.062.332)
1.829.605
(18.236.586)

(3.605.378)
(47.178)
0
(58.691)
(6.587.983)
90.586
(10.208.644)

(3.289.034)
0
(4.041.549)
0
(5.762.928)
968.200
(12.125.312)

(1.876.134)
(36.128)
0
0
(9.912.585)
3.708
(11.821.140)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λήψη δανεισµού
Αποπληρωµή δανεισµού
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτκών µισθώσεων
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

227.617.843
(302.661.409)
(699.652)
(75.743.218)

311.029.794
(49.703.409)
(325.474)
261.000.911

220.000.000
(301.489.519)
0
(81.489.519)

306.974.386
(42.252.481)
(36.847)
264.685.059

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

(92.730.851)
199.576.107
(83.409)
106.761.847

253.778.679
8.870.649
0
262.649.329

(95.669.952)
189.807.965

250.001.746
3.924.669

94.138.013

253.926.414

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη
Αγορά διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής)
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Σηµ.
20
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Ε) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31 Μαρτίου 2009
(ποσά σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
1. Γενικές πληροφορίες
Το «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 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 Εκδότρια Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος
Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο κατά καιρούς έχει εκσυγχρονιστεί ανάλογα.
Οι διοικητικές υπηρεσίες του «Οµίλου ΥΓΕΙΑ» στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφ. Καποδιστρίου 30 &
Πεντελικού (ΤΚ 151 23). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι µετοχές της είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Τον Ιανουάριο του 2006 η MARFIN INVESTMENT GROUP απέκτησε τον έλεγχο της Εκδότριας Εταιρείας και εντός
των επόµενων µηνών προχώρησε σε µια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες (εξαγορές, συγχωνεύσεις και
ίδρυση νέων εταιρειών) µε στρατηγικό στόχο τη δηµιουργία του µεγαλύτερου οµίλου παροχής ολοκληρωµένων
υπηρεσιών υγείας στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Σήµερα, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» έχει παρουσία σε 5 χώρες της
Νοτιανατολικής Ευρώπης και κατέχει 9 ιδιωτικά νοσοκοµεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, συνολικής
δυναµικότητας 1.618 κλινών µε συνολικά 71 χειρουργικές αίθουσες, 42 αίθουσες τοκετών και 22 Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας. Με την ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου «HYGEIA HOSPITAL TIRANA» στην Αλβανία στο
τέλος του 2009, ο Όµιλος θα διαθέτει 10 νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 1.838 κλινών, απασχολώντας
περίπου 4.500 εργαζοµένους και περισσότερους από 4.000 συνεργάτες ιατρούς.
Η Εκδότρια Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα εξής 9 νοσοκοµεία : το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», την
«ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ», το «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ», το «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ», τον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΠΑΦΟΥ», το «AVRUPA SAFAK HOSPITAL», το «JFK HOSPITAL», το «GOZTEPE
SAFAK HOSPITAL» και το «ISTANBUL SAFAK HOSPITAL».
Επίσης, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων µε την δηµιουργία δικτύου στην
Ευρώπη, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή. Ήδη από τον Ιούλιο του 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί η «Stem-Health
Hellas Α.Ε.» στην Ελλάδα, ενώ ιδρύθηκε και η «Stem-Health Unirea S.Α.» στην Ρουµανία. Τέλος, ο Όµιλος
«ΥΓΕΙΑ» διαθέτει εταιρείες εµπορίας ειδικών υλικών και αναλωσίµων («Y-LOGIMED A.E.»), φαρµακευτικών ειδών
και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης («Y-PHARMA A.E.»), οι οποίες εφοδιάζουν τα νοσοκοµεία του οµίλου και άλλες
ιδιωτικές κλινικές µε το απαραίτητο υγειονοµικό και φαρµακευτικό υλικό.
Το «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν
διαγνωστικές υπηρεσίες µέσω των δηµοσίων ταµείων τους και ασφαλιστικών οργανισµών. Καθ’ όλη την διάρκεια
της ιστορίας της, η Εταιρεία επεδίωξε να συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας µε σεβασµό
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Το «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» την 31.03.2009 απασχολούσε 1.136 υπαλλήλους έναντι 1.069 την 31.03.2008, ενώ ο
Όµιλος 4.185 έναντι 2.294 την 31.03.2008.
2. Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34
«Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις δηµοσιευµένες ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
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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 ∆εκεµβρίου 2008, εκτός από τις παρακάτω αλλαγές.
3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
3.1 Ανασκόπηση Μεταβολών
Ο Όµιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» (το ∆.Π.Χ.Α. 8 ισχύει για χρήσεις που
ξεκινούν από ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009 ενώ είναι δυνατή η προγενέστερη υιοθέτηση του). Το πρότυπο
έχει εφαρµοσθεί αναδροµικά µε προσαρµογή δηλαδή στους λογαριασµούς και την παρουσίαση των στοιχείων του
2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις
διαφέρουν από αυτά που είχαν δηµοσιευθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2008.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου υιοθετήθηκε το ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
και το ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού». Τέλος, κατά τη διάρκεια της περιόδου ο Όµιλος προέβη σε πρόωρη
υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Π.Χ.Α. 3 και του ∆.Λ.Π. 27 και ∆.Λ.Π. 28. Στην παράγραφο 3.2 αναλύονται οι
σηµαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στα ανωτέρω Πρότυπα.
∆εν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
Οι επιδράσεις που προκύπτουν από την πρώτη εφαρµογή των προτύπων στην τρέχουσα, στις προηγούµενες και
στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω προτύπων και αφορούν στην αναγνώριση, αποτίµηση
και παρουσίαση αναλύονται στην συνέχεια στις σηµειώσεις 3.2.-3.3.
Στην σηµείωση 3.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που θα υιοθετήσει ο Όµιλος σε
µεταγενέστερες περιόδους.
3.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2009)
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως:
•

Υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»

Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τοµείς, το οποίο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Οικονοµικές
Πληροφορίες κατά Τοµέα». Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος
αναγνωρίζει τους λειτουργικούς του τοµείς για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, εντούτοις έχει µεταβληθεί
το περιεχόµενο των παρουσιαζόµενων πληροφοριών, σύµφωνα µε τα όσα απαιτεί το ∆ΠΧΑ 8.
Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα βασίζονται στα αποτελέσµατα προ φόρων κάθε ξεχωριστού τοµέα πληροφόρησης.
Η παρουσίαση των λειτουργικών τοµέων παρουσιάζεται στην σηµείωση 6.
•

Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής
θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. µερίσµατα,
αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η
βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών
καταστάσεων.
Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης
συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα.
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Η αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009
ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές
εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές από την αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 1 εφαρµόζονται αναδροµικά (∆.Λ.Π. 8.19 (β)).
•

Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού»

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού
που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού
του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να επέλθει σε κατάσταση για χρήση
ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του
κόστους του παγίου.
Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε πάγια
στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες
ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να επέλθουν σε
κατάσταση για χρήση ή πώληση. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε
πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2009. Ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης αυτής καταργείται ο εναλλακτικός χειρισµός
εξοδοποίησης του κόστος δανεισµού που υπήρχε. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης
των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση τη χρονική στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο
παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηµατοοικονοµικό έξοδο έναντι αποσβέσεων). Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 θα
επηρεάσει τον Όµιλο στο βαθµό, που θα προβεί στη κατασκευή νέων νοσοκοµειακών µονάδων.
•

Υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»

Ο Όµιλος προχώρησε στην πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 για συνενώσεις επιχειρήσεων οι
οποίες πραγµατοποιήθηκαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εφαρµογή του επηρέασε τη λογιστική της
εξαγοράς της Μαγνητική Α.Ε. από το ∆.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε., στην τρέχουσα περίοδο. Η επίδραση του ∆.Π.Χ.Α. 3
«Συνενώσεις επιχειρήσεων» σχετίζεται µε :
• Την Αποτίµηση σε εύλογη αξία του ποσοστού (20%) που κατείχε το ∆.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. στη Μαγνητική
Α.Ε., πριν την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού (80%) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Παράλληλα, η
υπεραξία που αναγνωρίσθηκε υπολογίστηκε ως η διαφορά του αθροίσµατος α) του ανταλλάγµατος που
µεταβιβάστηκε, αποτιµώµενο σε εύλογες αξίες και β) της εύλογης αξίας κάθε προηγούµενα
διακρατούµενης επένδυσης, µειωµένου κατά την καθαρή αξία, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης των
αποκτηθέντων αναγνωρίσιµων στοιχείων του ενεργητικού, και των αναληφθείσων υποχρεώσεων, όπως
αυτές έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε το IFRS 3 (δηλ. σε εύλογες αξίες).
• Παράλληλα, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α 3
 Η υπεραξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της αγοράς και όχι κατά την ηµεροµηνία της
ανταλλαγής
 Μειώνονται σηµαντικά µεταγενέστερες µεταβολές στην επιµέτρηση της υπεραξίας. Συνέπεια
αυτού είναι να διενεργούνται περισσότερες τροποποιήσεις στα αποτελέσµατα χρήσης µετά την
ηµεροµηνία εξαγοράς
 Παρέχεται η επιλογή οι µη ελέγχουσες συµµετοχές (να µπορούν να αποτιµηθούν στην εύλογη
αξία τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης.
 Τα ενδεχόµενα ανταλλάγµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταγενέστερες
µεταβολές απεικονίζονται στη κατάσταση αποτελεσµάτων (εάν πρόκειται για χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση).
 Τα κόστη της συνένωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
 Όλες οι ταξινοµήσεις που είχε διενεργήσει ο αποκτώµενος στα βιβλία του επαναπροσδιορίζονται
κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης µε εξαίρεση τις ταξινοµήσεις των µισθώσεων και
ασφαλιστικών συµβολαίων
 Κατά την απώλεια ελέγχου σε µία θυγατρική, η εναποµένουσα επένδυση αναγνωρίζεται στην
εύλογη αξία της κατά την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου. Αυτή η εύλογη αξία περιλαµβάνεται
στον υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµιάς.
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Το µερίδιο των µη ελέγχουσων συµµετοχών µπορεί να εµφανιστεί και µε αρνητικό πρόσηµο σε
αντίθεση µε τη προηγούµενη έκδοση του προτύπου η οποία δεν έδινε αυτή τη δυνατότητα
(µειωνόταν µέχρι το µηδέν).
Εισάγονται καινούργιες και συγκεκριµενοποιούνται απαιτήσεις σχετικά µε α) τον διαχωρισµό του
πληρωτέου ανταλλάγµατος στα συστατικά του µέρη β) αντικατάσταση παροχών βασιζόµενων σε
συµµετοχικούς τίτλους, γ) ευνοϊκές ή δυσµενείς συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων του
αποκτώµενου, δ) τυχόν επαναποκτηθέντα δικαιώµατα, ε) στοιχεία του ενεργητικού συνδεδεµένα
µε αποζηµιώσεις .

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων
µελλοντικών περιόδων αλλά η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν.
•

Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για
επενδύσεις σε θυγατρικές

Ο Όµιλος προχώρησε στην πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 27 από την περίοδο 1η Ιανουαρίου
2009. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή όσον αφορά στην λογιστική πολιτική σχετικά
µε την αύξηση ή µείωση της συµµετοχής σε θυγατρικές.
Σε προηγούµενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριµένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη
συµµετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών µε
αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη µείωση µιας συµµετοχής σε θυγατρική που δεν
περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσµατα της περιόδου που πραγµατοποιούνταν. Σύµφωνα,
µε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 όλες οι αυξήσεις και οι µειώσεις συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες,
αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µε καµία επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσµατα της
περιόδου. Ως αποτέλεσµα οι αποκτήσεις επιπλέον ποσοστών του Μητέρα Α.Ε. στις εταιρείες Λητώ Α.Ε. και Λητώ
Συµµετοχών, αναγνωρίσθηκαν ως συναλλαγές καθαρής θέσης (συναλλαγές µε µετόχους µε την ιδιότητα τους ως
µετόχου)µιας και στις εταιρείες αυτές ήδη υπήρχε έλεγχος. Συνέπεια των ανωτέρων ήταν από τις συναλλαγές
αυτές να επηρεαστούν αποκλειστικά τα ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής και οι µη
ελέγχουσες συµµετοχές.
Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου µιας θυγατρικής ως αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, το αναθεωρηµένο
πρότυπο απαιτεί ο Όµιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των
υποχρεώσεων και των µη ελεγχουσών συµµετοχών, στην τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωµα παραµένει
στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία απώλειας
του ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζηµιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της
περιόδου ως η διαφορά µεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρµογών.
•

Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 28 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για
επενδύσεις σε συγγενείς

Ο Όµιλος προχώρησε στην πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 28 από την περίοδο 1η Ιανουαρίου
2009. Λόγω της αναθεώρησης του ∆.Λ.Π. 27 (βλέπε ανωτέρω) υπήρξαν τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 28, σχετικά µε
την απώλεια ελέγχου σε µια θυγατρική και την επιµέτρηση στην εύλογη αξία µιας συµµετοχής που κατέχει ο
Όµιλος και ήταν προηγούµενα θυγατρική.
3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε
ισχύ και δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο.
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν έχουν εφαρµογή
στον Όµιλο.
•
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µιας
επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits
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«πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή
προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο
µέρος. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που
µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 θα
εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδροµική εφαρµογή
της ∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται
στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.
•
Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του
κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε
συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του
∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου.
•
∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων

Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο “puttable”
Με βάση την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την
ρευστοποίηση µιας επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων
Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που
έχουν καταταχθεί ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.
Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.
Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται
στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης.
•
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων
Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα:
- Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π.18.
- Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.
Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά
εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων.
Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής
ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την
παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών.
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να
γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές
θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 8.
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3.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα
πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές
καταστάσεις και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει:
∆.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης.
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον
πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.
Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιουλίου 2009.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του
Εξωτερικού
Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία µητρική
επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά
µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο
για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από
ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη διάθεση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας του εξωτερικού.
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που
προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει
τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται
µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει
εφαρµογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή
ταµειακών ροών.
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού»
εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2009. Νωρίτερη
εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές
Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες
Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα
µερίσµατα.
Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να
αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα επιµετρά καθώς και το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί
τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία
των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από τις
επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Νωρίτερη εφαρµογή
της ∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις
των Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το
∆.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα
∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται.
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.
είναι να αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση
λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον
οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε
σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών όπως για παράδειγµα παροχή
ηλεκτρισµού ή νερού).
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη
µε το δίκτυο ή την παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την
αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η
εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς
και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους
πελάτες.
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µελλοντικά
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα.
Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν
αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω
Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.
4. Σηµαντικά Γεγονότα
Τον Ιανουάριο του 2009 η εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης
προχώρησε στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (εφεξής «Μ.Ο.∆») στην
πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10.01.2009) στο 102% επί της Τιµής Έκδοσης, βάσει των όρων του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου της έκδοσης του Μ.Ο.∆. Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε το συνολικό ποσό
κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του Μ.Ο.∆ και ανέρχεται στο ποσό των
Τριακοσίων Έξι Εκατοµµυρίων ∆εκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€306.015.300), υπολογιζόµενο σύµφωνα µε
τους όρους του Μ.Ο.∆ σε 102% επί της τιµής έκδοσης έκαστης οµολογίας. Η πρόωρη αποπληρωµή του Μ.Ο.∆.,
αποτελεί µέρος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ στα πλαίσια ισχυροποίησης και θωράκισης της
κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.
Την 14η Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία εκποίησης των 245 κοινών ονοµαστικών µετοχών
που είχαν προκύψει από κλασµατικά υπόλοιπα µετά από την Α.Μ.Κ της Εταιρείας µε εισφορά εις είδος των
µετοχών «ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.).
Από τον Ιανουάριο µέχρι τον Μάρτιο 2009 το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του
στις θυγατρικές εταιρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού της
συµµετοχής του από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα, µε συνολικό τίµηµα ύψους 10.9
εκ. Ευρώ. Κατόπιν τούτου, το έµµεσο ποσοστό συµµετοχής της ∆ΘΚΑ Υγεία Α.Ε. στις δύο αυτές εταιρείες
διαµορφώνεται από 72,76% σε 87,34% και από 69,11% σε 87,39%, αντίστοιχα.
Την 22α Ιανουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε η A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, η οποία έλαβε, µε πλειοψηφία 99,99% των παρισταµένων ψήφων επί όλων των θεµάτων, τις
ακόλουθες αποφάσεις:
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1. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων, µε
την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 0,41 ευρώ, οι
οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιµή των 2,20 ευρώ ανά µετοχή, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα
ανέλθει στο ποσό των 82.916.400,60 ευρώ. Οι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 νέες
µετοχές για κάθε 10 παλαιές µετοχές της Εταιρείας. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων θα χρησιµοποιηθούν
για να καλύψουν µέρος των κεφαλαίων ύψους 306 εκατ. ευρώ, τα οποία κατεβλήθησαν στους οµολογιούχους
επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωµή του Μ.Ο.∆. Η ανωτέρω Α.Μ.Κ., αποτελεί µέρος της κεφαλαιακής
αναδιάρθρωσης του ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και θα βελτιώσει αισθητά τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης. Σηµειώνεται ότι η
εταιρεία θα προβεί σε ανάκληση της απόφασης της ανωτέρω A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για κανονιστικούς λόγους. Σύµφωνα µε την από 27.04.2009
πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009 για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθµιση όλων των θεµάτων που αφορούν την
κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
Χρηµατιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς
θέµατος.
3. Έγκριση της εκλογής ως νέου Μέλους του ∆.Σ. της Εταιρείας του κου Κοµνηνού – Αλέξιου Κοµνηνού στη θέση
του παραιτηθέντος Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κου Πασχάλη Μπουχώρη, που αποφασίσθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 12.9.2008.
Το Φεβρουάριο του 2009, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την προαγωγή του Γενικού ∆ιευθυντή του «∆ΘΚΑ
ΥΓΕΙΑ ΑΕ» κ. Α. Ράππ (A. F. Rapp) σε ∆ιευθυντή Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Οµίλου ΥΓΕΙΑ µε κύρια
αρµοδιότητα τη διεθνή ανάπτυξη του κλάδου ∆ευτεροβάθµιας Παροχής Υγείας του Οµίλου. Τη θέση του κ. Α.
Ράππ αναλαµβάνει ο πρώην ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του «∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» κ. Α. Καρταπάνης, ενώ στη θέση του
∆ιοικητικού ∆ιευθυντή προάγεται ο ∆ιευθυντής Υποστήριξης Ασθενών κ. Ν. Τσαµάκος.
Το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία αύξησε την συµµετοχής της από το υφιστάµενο 20% στο 100% του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι τιµήµατος 1,68 εκατ.
ευρώ.
5. ∆οµή Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής:
Α/Α
1

Επων υµία
ΥΓΕΙΑ Α. Ε.

Έδρα
Ελλάδα
Ελλάδα

∆ραστ ηριότ ητ α
Υπηρεσίες υγ είας
Υπηρεσίες υγ είας

Ποσοστ ό συµµετ οχής

Μέθοδος
εν οποίησης

Σχέση
συµµετ οχής
ΜΗΤΡΙΚΗ

Ολ ική

Ά µεση-Έµµεση

ΜΗΤΡΙΚΗ

2

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

3

Α. Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ελλ άδα

Συµµετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α. Ε.

100, 00%

Ολικ ή

4

ΛΗΤΩ Α. Ε.

Ελλ άδα

Υπηρεσίες υγ είας

98, 56%

87, 39%

Ολικ ή

Έµµεση

5

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α. Ε.

Ελλ άδα

Συµµετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α. Ε.

87, 34%

Ολικ ή

Έµµεση

6

ΑΛΦΑ - LAB

Ελλ άδα

Υπηρεσίες υγ είας

7

HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.

Αλβανία

Υπηρεσίες υγ είας

80, 00%

Ολικ ή

Ά µεση

8

VALLONE Co Ltd

Κύπρος

Επεν δυτικ ές

100, 00%

Ολικ ή

Ά µεση-Έµµεση

9

Επεν δυτικ ές

64, 57%

Ολικ ή

Έµµεση

87, 39%

Ολικ ή

Ά µεση

Έµµεση

ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΛΤ∆

Κύπρος

10

ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

Κύπρος

Εκ µετάλ λευση ακινήτων κ αι εξοπλ ισµού

65, 76%

Ολικ ή

Έµµεση

11

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤ∆

Κύπρος

Υπηρεσίες υγ είας

65, 76%

Ολικ ή

Έµµεση

Κύπρος

Επεν δυτικ ές

100, 00%

Ολικ ή

Ά µεση

Κύπρος

Υπηρεσίες υγ είας

60, 00%

Ολικ ή

Έµµεση

12
13

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆

14

ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

Κύπρος

Επεν δυτικ ές

60, 00%

Ολικ ή

Έµµεση

15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

Κύπρος

Επεν δυτικ ές

60, 00%

Ολικ ή

Έµµεση

16

STEM HEALTH Α. Ε.

Ελλ άδα

Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων

50, 00%

Ολικ ή

Ά µεση

17

STEM HEALTH HELLAS

Ελλ άδα

Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων

74, 28%

Ολικ ή

Έµµεση

18

STEM HEALTH UNIREA S. A.

Ρουµανία

19

Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α. Ε. )

Ελλ άδα

Εισαγωγ ή - Εµπορία και Εφοδιασµού
Ιατροτεχ νολ ογ ικ ών Προϊόντων

20

Y-PHARMA Α. Ε.

Ελλ άδα

Εµπορία φαρµακ ευτικών ειδών κ αι ειδών
ιατρικ ής γ εν ικ ής χ ρήσεως

21

ΑΝΙΖ Α. Ε.

Ελλ άδα

Εκ µετάλ λευση κ υλ ικ είων εστιατορίων

22

Α. Ε.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
Α. Ε.

Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων

25, 00%

Ολικ ή

Έµµεση

100, 00%

Ολικ ή

Ά µεση

85, 00%

Ολικ ή

Ά µεση

70, 00%

Ολικ ή

Ά µεση

Ολικ ή

Ά µεση

Ελλ άδα

Υπηρεσίες υγ είας

100, 00%

23

Genesis Holding A. Ş.

Τουρκία

Επεν δυτικές

100, 00%

Ολ ική

24

Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A. Ş.

Τουρκία

Υπηρεσίες υγ είας

99, 995%

Ολ ική

Ά µεση

25

Sev gi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A. Ş.

Τουρκία

Υπηρεσίες υγ είας

99, 950%

Ολ ική

Ά µεση

26

Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi v e Ticaret A. Ş.

Τουρκία

Υπηρεσίες υγ είας

99, 995%

Ολ ική

27

Gürler Medikal ve Sağlık Ürünleri Pazarlama Sanay i
v e Ticaret Ltd. Şti.

Τουρκία

Εµπορία Ιατροτεχν ολ ογ ικ ών Ειδών

99, 900%

Ολικ ή

Ά µεση

Ά µεση
Ά µεση
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Στη δοµή του Οµίλου περιλαµβάνεται κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω απόκτησης του ελέγχου η Εταιρεία
«Μαγνητική Υγεία ∆ιαγνωστικές Απεικονίσεις Α.Ε.» από συγγενής (ενοποιούµενη µε την µέθοδο της καθαρής
θέσης), σε θυγατρική (και πλέον ενοποιούµενη µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης).
Αναφορικά µε την εν λόγω απόκτηση περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σηµείωση 10.
6. 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΄ τριµήνου της χρήσης 2009, δραστηριοποιήθηκε στον λειτουργικό τοµέα της
παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριµένα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών διαγνωστικού και
θεραπευτικού χαρακτήρα και του εµπορίου, κυρίως σε στη γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά
και εκτός αυτής. Ακολούθως παρατίθενται πίνακες ανά επιχειρηµατικό τοµέα και γεωγραφική περιοχή :
Αποτελέσµατα Τοµέα την 31.03.2009

Πω λήσεις

Κλάδος Υγείας
81.743.134
0
81.743.134

Κλάδος Εµπορίας
7.601.554
7.623.441
15.224.995

Σύνολο
89.344.688
7.623.441
96.968.129

Αποσβέσεις

4.032.644

163.882

4.196.526

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

2.447.084

2.041

2.449.125

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.158.341

18.582

5.176.923

Κέρδη προ φόρω ν περίοδου

9.639.783

1.120.348

10.760.131

863.759.234

55.243.840

919.003.074

Κλάδος Υγείας
61.948.273
0
61.948.273

Κλάδος Εµπορίας
4.170.814
4.484.985
8.655.800

Σύνολο
66.119.087
4.484.985
70.604.073

Αποσβέσεις

3.139.931

30.003

3.169.934

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

1.916.015

0

1.916.015

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

6.359.480

55.493

6.414.973

Κέρδη προ φόρω ν περίοδου

7.022.732

868.236

7.890.968

937.135.053

51.746.538

988.881.591

- σε εξωτερικούς πελάτες
- σε άλλους τοµείς

Καθαρές πω λήσεις τοµέα

Στοιχεία ενεργητικού της 31.03.2009
Αποτελέσµατα Τοµέα την 31.03.2008

Πω λήσεις
- σε εξωτερικούς πελάτες
- σε άλλους τοµείς

Καθαρές πω λήσεις τοµέα

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2008
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Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου µε βάση την γεωγραφική τους κατανοµή παρουσιάζονται ως
εξής :
Γεω γραφικά Στοιχεία
Πω λήσεις
Ελλάδα
Λοιπές χώρες

31.03.2009
Στοιχεία ενεργητικού

81.735.984
15.232.146
96.968.129

811.593.760
107.409.315
919.003.074

31.03.2008
Πω λήσεις
68.923.006
1.681.067
70.604.073

31.12.2008
Στοιχεία ενεργητικού
884.522.977
104.358.614
988.881.591

Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου συµφωνούν µε τα βασικά στοιχεία
που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως εξής :
Πίνακας Συµφω νίας
31.03.2009
Πω λήσεις Τοµέω ν
Συνολικές Πωλήσεις Τοµέα
Απαλοιφές ενδοτοµεακών πωλήσεων

Κέρδη προ φόρω ν περίοδου
Συνολικά Κέρδη Τοµέα
Απαλοιφές ενδοτοµεακών κερδών

Στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τοµέα
Απαλοιφές ενδοτοµεακών κερδών

31.03.2008

96.968.129
(7.644.252)
89.323.877
0

70.604.073
(4.484.985)
66.119.087
0

10.760.131
(376.033)
10.384.098
0
31.03.2009
919.003.074
(74.916.988)
844.086.087

7.890.968
0
7.890.968
492.120
31.12.2008
988.881.591
(75.286.261)
913.595.331

7. Εποχικότητα ενδιάµεσων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Υφίσταται εποχικότητα για την παροχή υπηρεσιών. Η δραστηριότητα της Εταιρείας 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.
8. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης περιόδου, ο Όµιλος και η Εταιρία δαπάνησαν το ποσό των € 11.992.521 και €
3.289.034 αντίστοιχα, για αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε απόκτηση
ιατροµηχανολογικού εξοπλισµού και σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων.
9. Υπεραξία
Λογ ιστική Αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Αναγνώριση υπεραξίας από εξαγορά
θυγατρικών
Μείωση υπεραξίας από την κατανοµή του
κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών
Λογ ιστική Αξία την 31 Μαρτίου 2009

234.520.825
1.324.736
0
235.845.561
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10. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Από τον Ιανουάριο µέχρι Μάρτιο 2009 το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του
στις θυγατρικές εταιρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού της
συµµετοχής του από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα, µε συνολικό τίµηµα ύψους 10.9
εκ. Ευρώ, το οποίο δεν έχει ακόµα ολοσχερώς καταβληθεί. Κατόπιν τούτου, το έµµεσο ποσοστό συµµετοχής της
∆ΘΚΑ Υγεία Α.Ε. στις δύο αυτές εταιρείες διαµορφώνεται από 72,76% σε 87,34% και από 69,11% σε 87,39%,
αντίστοιχα.
Το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία αύξησε την συµµετοχής της από το υφιστάµενο 20% στο 100% του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι τιµήµατος 1,68 εκατ.
ευρώ.
Η εύλογη αξία του ποσοστού 20%, που κατείχε την ηµεροµηνία της απόκτησης το ∆ΘΚΑ Υγεία Α.Ε. υπολογίστηκε
σε € 420.000. Από την επιµέτρηση του ποσοστού αυτού στην εύλογη αξία προέκυψε κέρδος € 146.447, το οποίο
εµφανίζεται στα «Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα».
Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας
Ποσοστό Συµµετοχής

Λογιστική Αξία
372.818
880
18.043
1.209.258
38.677
(864.412)

Εύλογη Αξία

Εύλογη Αξία
372.818
880
18.043
1.209.258
38.677
(864.412)
775.264

100,00%
775.264

Οι ανωτέρω εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την
εξαγορασθείσα εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. κατά το χρόνο σύνταξης των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων έχουν προσδιοριστεί µε βάση προσωρινές αξίες ενώ ενδέχεται να
µεταβληθούν κατά το χρόνο που αυτές οριστικοποιηθούν.
Η Υπεραξία προέκυψε ως εξής:
Εύλογη αξία µεταβιβασθέντος ανταλλάγµατος
- Μετρητά
- Μετοχές
Σύνολο τιµήµατος απόκτησης
Πλέον: Εύλογη αξία των µη ελεγχουσών
συµµετοχών κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης
Θεωρητική
αξία
µεταβιβασθέντος
ανταλλάγµατος
Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων
του ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) της
αποκτώµενης κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης (100%)
Σύνολο υπεραξίας

2.100.000
0
2.100.000

0
2.100.000

(775.264)
1.324.736
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Η υπεραξία που αναγνωρίσθηκε αφορά στις σηµαντικές συνέργιες που αναµένεται να επιτευχθούν.
Η καθαρή ταµειακή εκροή από την απόκτηση της συµµετοχής προσδιορίσθηκε ως εξής:
Μεταβιβασθέν αντάλλαγµα σε µετρητά
Μείον: ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα εξαγορασθείσας
επιχείρησης
Σύνολο

1.680.000
(38.677)
1.641.324

Για την περίοδο από την ηµεροµηνία απόκτησης ως την ενδιάµεση ηµεροµηνία αναφοράς η αποκτηθείσα εταιρεία
εισέφερε έσοδα ποσό € 241.882 και καθαρές ζηµιές ποσό € 51.421 στον Όµιλο τα οποία περιλήφθηκαν στα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα.
Για την περίοδο ως την ηµεροµηνία απόκτησης του ελέγχου της εταιρείας η αποκτηθείσα εταιρεία εισέφερε στα
αποτελέσµατα του Οµίλου ζηµιές ποσού € 20.568.
Το σύνολο των πωλήσεων και του αποτελέσµατος της αποκτηθείσας εταιρείας για το πρώτο τρίµηνο του 2009
ανήλθε σε € 725.646 και ζηµιές € 154.263, αντίστοιχα.
11. ∆ιαθέσιµα
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις διαµορφώνεται για την κλειόµενη περίοδο
4,49%. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου κατά την 31.03.2009, είναι τοποθετηµένο
στην Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.
12. ∆άνεια
Τον Ιανουάριο του 2009 η εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης
προχώρησε στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (εφεξής «Μ.Ο.∆») στην
πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10.01.2009) στο 102% επί της Τιµής Έκδοσης, βάσει των όρων του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου της έκδοσης του Μ.Ο.∆. Στις 10.1.2008, οριστικοποιήθηκε η έκδοση του Μετατρέψιµου
Οµολογιακού ∆ανείου της εταιρείας, ύψους € 300.015.000 µε την έκδοση 66.670.000 οµολογιών, ονοµαστικής
αξίας 4,50 € εκάστης.
Από το ανωτέρω Οµολογιακό ∆άνειο, η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2009 – 31.03.2009,
µε τους αναλογούντες τόκους οι οποίοι ανήλθαν σε ποσό € 1.503.429.
13. Πρόγραµµα χορήγησης µετοχών της µητρικής εταιρείας σε µέλη του ∆Σ και διοικητικά στελέχη
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
1.1.2009-31.03.2009, ανέρχεται σε ποσό € 143.073.
14. Φόρος Εισοδήµατος
Το έξοδο του φόρου εισοδήµατος του οµίλου και της εταιρίας αναλύεται κατά την περίοδο 1.1-31.03.2009 και την
συγκριτική της ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος φόρος
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

31.03.2009
2.280.313
(215.849)
194.647
2.259.111

31.03.2008
2.002.745
292.454
109.737
2.404.936

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009
400.000
(293.356)
75.000
181.644

31.03.2008
300.000
404.171
75.000
779.171

18

15. Εµπράγµατα Βάρη
∆εν υπάρχουν προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της
εταιρείας έναντι δανεισµού.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υπάρχουν υποθήκες ποσού € 13.139.143, έναντι δανεισµού.
16. ∆εσµεύσεις
∆εσµεύσεις 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:
Λειτουργ ικές µισθώσεις

Όχι αργότερα από 1 έτος
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη
Περισσότερο από 5 έτη
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
31.03.2009
31.12.2008
1.146.280
1.072.786
6.179.136
5.963.845
5.422.480
6.632.328
12.747.896
13.668.959

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009
31.12.2008
953.648
880.154
5.430.084
5.204.965
4.707.640
5.886.408
11.091.372
11.971.527

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2009
Ελάχιστες
πληρωµές
Μέσα σε ένα έτος
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη
Περισσότερο από 5 έτη
Σύνολο ελάχιστης καταβολής µελλοντικών µισθωµάτων
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων εκτιµήσεων
Σύνολο ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης

Παρούσα αξία
πληρωµών

2.028.954
2.312.237
0
4.341.190
(384.147)
0
3.957.043

1.785.315
2.171.728
0
3.957.043
0
0
3.957.043

Οι εγγυητικές επιστολές και οι λοιπές εγγυήσεις του Οµίλου και της εταιρείας κατά την 31.03.2009, έχουν ως εξής:
Εγ γ υήσεις
Εγγυήσεις σε τρίτους εκ µέρους των θυγατρικών
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών
Εγγυήσεις δοθείσες που αφορούν κρατικές
επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται µε ενσώµατες
ακινητοποιήσεις
Άλλες εγγυήσεις
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
31.03.2009
31.12.2008
82.643.028
82.643.028
773.028
730.920

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009
31.12.2008
66.904.000
66.904.000
0
0

33.400

59.263

0

0

264.495
83.713.951

264.495
83.697.707

264.495
67.168.495

264.495
67.168.495
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17. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις πέραν των προβλέψεων
που ήδη έχουν σχηµατιστεί. Πιο αναλυτικά:
Α) Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες της 31.03.2009
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
∆ήµο Αµαρουσίου
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου καταλόγισε στην Εταιρεία µας για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών
Εφαρµογών ποσό € 159.354,00. Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, η
εταιρεία άσκησε προσφυγές ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως.
Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ασκήθηκαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν από το
∆ιοικητικό 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 ∆ήµος Αµαρουσίου στους
σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
ΙΙ. Εκκρεµείς ∆ικαστικές 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 ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κατά του ΤΣΑΥ
για την ακύρωση της απόφασης του ∆.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 ∆ικαστηρίου
που απέρριψε την προσφυγή ως ουσία αβάσιµη.
Β) Στη συνέχεια η Εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της παραπάνω µε
αριθµό 12043/2006απόφσης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 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
∆ικαστηρίου 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 ποσό € 58,2
εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιµάται ότι δεν
θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση 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
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προς τον τρόπο της εργασίας τους. Τέλος, αναφέρεται ότι και αν ακόµη το ∆ικαστήριο 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.
Β) Προεδρικό ∆ιάταγµα 235/2000
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του Π.∆. 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.∆. 235/2000 αρχίζει από 01/01/2007. Στη συνέχεια, στο άρθρο 9 του
Π.∆. 198/2007 (ΦΕΚ τα αρ φύλλου 225/04/09/2007) ορίστηκε ότι η παρ.1 του άρθρου 18 του Π.∆. 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».
Γ) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006, οι θυγατρικές της εταιρείες YLOGIMED 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 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΛΤ∆, η εταιρεία
ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤ∆ έως και τη χρήση 2001 και ο
Όµιλος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆ 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) STEM HEALTH UNIREA S.A. (18.9.2008) στ) Valone
Co Ltd (1999), ζ) HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.H.A. (22/05/2007). Για την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 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.
18. 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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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.1.2009 - 31.03.2009

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ A.E.

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ A.E.
ΑΛΦΑ LAB A.Ε.
VALONE CO LTD
STEM HEALTH HELLAS S.A.
Y-LOGIMED A.E.
Y PHARMA Α.Ε.
ANIZ A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

2.878
17.933
5.560.477
35.549
14.179
5.631.016

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.

36.922
1.735.935
7.022
1.779.880

ΛΗΤΩ Α.Ε.

300
300

ΑΛΦΑ LAB A.E.

VALONE CO LTD

354
361
715

858
858

9.942
489
262.042
272.473

ΑΚΕΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
STEM HEALTH
STEM HEALTH Α.Ε.
ΚΤΙΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆ ∆ΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆
HELLAS Α.Ε.
1.114
1.114

154
154

15.213
15.213

STEM HEALTH
Y-LOGIMED A.E.
UNIREA S.A.

10.084
30
10.114

177.359
177.359

1.575
31
1.606

ANIZ A.E.

16.500
16.500

Μαγνητική Υγεία
∆ιαγνωστικές
Απεικονίσεις
25.188
25.188

ΣΥΝΟΛΟ

100.511
3.721
17.933
154
192.572
7.558.846
44.544
14.210
7.932.491

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.03.2009

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ A.E.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΑΛΦΑ LAB AE
HYGEIA HOSPITAL TIRANA
STEM HEALTH S.A.
STEM HEALTH HELLAS S.A.
STEM HEALTH UNIREA
Y-LOGIMED AE
Y PHARMA
ANIZ A.E.
ΜΑΓΝΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

8.719
17.933
4.604.148
4.536.651
24.559
16.849
533.755
9.742.613

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

89.167
750
1.607.370
7.654
377
1.705.318

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΛΗΤΩ Α.Ε.
Α.Ε.
305
305

37.835
752
409.400
177
448.164

ΑΛΦΑ LAB A.E.

VALONE CO LTD

197.200
1.853
331
199.384

3.541.549
4.286
3.516
3.549.351

ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
STEM HEALTH S.A.
∆ΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆

500.000
500.000

1.856
1.856

101.003
101.003

STEM HEALTH
HELLAS S.A.

Y-LOGIMED A.E.

Y PHARMA A.E.

16.384
90.018
20.032
177.359
213
304.006

1.724.094
31.912
213
1.756.219

2.512
2.512

ΣΥΝΟΛΟ

6.109.046
131.401
1.853
18.683
4.604.148
20.032
101.216
177.359
6.558.252
37.585
17.402
533.755
18.310.732

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Πωλήσεις εµπ.των/υπηρεσίες
Θυγατρικές
Σύνολα

Λ οιπά έσοδα/ έσοδα συµµετοχών
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

Αγ ορές εµπ.των
Θυγατρικές
Σύνολα

Λ οιπές δαπάνες
Θυγατρικές
Σύνολα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2009
0

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2009
7.491
7.491
Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
31.3.2009
0

Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ
31.3.2009
5.842
5.842

Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ
31.3.2009
94.669
7.491
102.160
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.3.2009
5.503.846
5.503.846

Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
31.3.2009

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.3.2009
127.171

0

127.171
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2009

Απαιτήσεις
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

11.892.259
11.892.259

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2009

Υποχρεώσεις
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα

Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ
31.3.2009
6.109.046
6.109.046

Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ
31.3.2009
9.742.613

17.882.437

15.089.459

17.882.437

24.832.072

Οι συναλλαγές µε τα βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη
συνέχεια.
Συναλλαγές µε Όµιλο Marfin Popular Bank
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2009
Ενεργητικό
Καταθέσεις
Προθεσµιακές καταθέσεις

30.311.151
70.000.000

Παθητικό
∆άνεια αναληφθέντα
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Λογαριασµός Factoring
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

249.128.951
11.574.720
1.212.175
3.236.709

Έσοδα
Έσοδα από ενοίκια
Πιστωτικοί τόκοι

40.712
223

Έξοδα
Τόκοι και λοιπά έξοδα χρηµ/σης
∆ιάφορα έξοδα χρηµατοδότησης

1.052.169
116

Παροχές προς βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη
Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΙΣΘΟΙ

ΜΕΛΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

152.530

147.588

80.853

13.774

9.560

4.095

5.846

ΒΟΝUS

30.228

32.716

25.716

25.716

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

39.305

8.400

0

0

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

21.555

0

21.555

0

500.632

586.742

140.616

351.533

50.010

46.701

12.803

26.230

ΒΟΝUS

0

46.705

0

6.705

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

0

14.420

0

14.420

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009 31.03.2008

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΙΣΘΟΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2009 31.03.2008

120.252

122.148

0

122.148

0

930.181

892.832

407.786

550.702

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειές τους).
23

19. Κέρδη ανά µετοχή
Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους επί του
συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). Στην τρέχουσα περίοδο δεν προέκυψαν αποµοιωµένα κέρδη ανά µετοχή.

Βασικα κέρδη ανά µετοχή
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2009
31.03.2008
7.995.770
125.630.910
0,0636

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009
31.03.2008

5.339.168
125.630.910
0,0425

3.798.030
125.630.910
0,0302

1.627.871
125.630.910
0,0130

20. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(ποσά σε €)
Ταµειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου

Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
31.03.2009
31.03.2008

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2009
31.03.2008

8.124.987

5.486.032

3.798.030

1.627.871

2.259.111
3.806.888
642
881.116
367.327
245.281
355.251
(8.797)
0
20.568
(1.979.100)
4.708.368
(35.253)
143.073

2.404.936
2.892.326
642
570.180
258.527
105.000
312.500
0
(8.729)
(43.693)
(1.916.015)
6.414.943
0
0

181.644
1.592.212
642
196.687
156.429
125.000
175.000
0
0
0
(1.094.920)
3.825.399
0
143.073

779.171
1.550.519
642
125.778
138.235
100.000
0
0
0
0
(1.829.137)
5.623.858
0
0

18.889.462

16.476.650

9.099.197

8.116.937

(1.903)
(1.097.075)
(18.152.517)
8.261.993
(344.366)
(11.333.868)

(2.765.251)
117.418
(13.920.900)
4.502.959
(107.125)
(12.172.900)

(3.024)
(18.277)
(4.493.215)
(1.120.342)
(346.808)
(5.981.667)

(2.678.634)
195.462
(7.045.852)
(510.870)
(107.125)
(10.147.019)

7.555.594

4.303.750

3.117.530

(2.030.081)

Προσαρµογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω Συνταξιοδότησης του Προσωπικού
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπές προβλέψεις
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Συναλλαγµατικά κέρδη/(ζηµιές)
Λοιπά
Ταµειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες προ µεταβολών στο
κεφάλαιο κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/µείωση µακροπροθεσµων απαιτησεων
(Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/µείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Ταµειακές ροές από λειτουργ ικές δραστηριότητες

21. Αναµορφώσεις κονδυλίων από τον καταµερισµό του κόστους της αγοράς του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ
Α.Ε.
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 η ανάλογη µείωση της αρχικά αναγνωριζόµενης υπεραξίας. Κατά συνέπεια, η Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 31.03.2008 και η Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου για την περίοδο
που έληξε την 31.12.2008 έχουν αναπροσαρµοστεί αναλόγως.
Σηµειώνεται, ότι οι προσαρµογές που έχουν επηρεάσει το αποτέλεσµα του Οµίλου για την 31.03.2008 αφορούν α)
στις αποσβέσεις που υπολογίστηκαν για τα αναγνωριζόµενα άυλα στοιχεία και για τα αναπροσαρµοσµένα
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ενσώµατα στοιχεία οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα κατά € 492.120 και β) στον υπολογισµό της
αναβαλλόµενης φορολογίας από την οποία προέκυψε ωφέλεια στα αποτελέσµατα κατά € 123.030.
Αναλυτικότερη παρουσίαση των ανωτέρω αναµορφώσεων, παρουσιάζεται στη σηµείωση 7.31 των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου της 31.12.2008.
22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
Η Εκδότρια Εταιρεία στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εκδότριας, οι οποίες απορρέουν από τον
Κανονισµό του Χ.Α. (4.1.4.3.2) πραγµατοποιήθηκε στην 8η Μαΐου 2009 η Ετήσια Ενηµέρωση των Αναλυτών, στα
γραφεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών στην Αθήνα. Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.hygeia.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Α∆Τ Α049114

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΧΑΡΑΜΗΣ
Α∆Τ ΑΒ340781

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ ΑΒ606210

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
Α∆Τ Σ028050

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Α∆Τ Σ014543
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ΣΤ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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