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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ενδιάµεσων Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-31/03/2009 01/01-31/03/2008 01/01-31/03/2009 01/01-31/03/2008
 συνοπτικών οικονοµικών πληροφοριών της 31ης Μαρτίου 2009 :   22/05/2009 Κέρδη προ φόρων 10.384.098 7.890.968 3.979.675 2.407.042

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 4.688.646 3.463.148 1.789.542 1.676.940
Προβλέψεις 967.859 676.027 456.429 238.235
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων (8.797) 0 0 0

31/03/2009 31/12/08 31/03/2009 31/12/08 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δραστηριότητας (2.014.353) (1.916.015) (1.094.920) (1.829.137)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 241.626.616 233.278.633 103.375.135 101.672.447 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων 0 (8.729) 0 0
Επενδύσεις σε ακίνητα 168.672 169.314 168.672 169.314 Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες 20.568 (43.693) 0 0
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 138.924.913 139.817.825 3.477.333 3.679.886 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.708.368 6.414.943 3.825.399 5.623.858
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 242.338.013 241.536.502 372.197.054 371.049.131 Λοιπά 143.073 0 143.073 0
Αποθέµατα 10.924.275 9.854.756 2.202.272 2.183.995 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Απαιτήσεις από πελάτες 103.341.750 89.362.194 51.547.780 42.933.193  ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 106.761.847 199.576.107 94.138.013 189.807.965 Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (1.903) (2.765.251) (3.024) (2.678.634)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  844.086.087 913.595.331 627.106.259 711.495.931 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.097.075) 117.418 (18.277) 195.462
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (18.152.517) (13.920.900) (4.493.215) (7.045.852)
Μετοχικό κεφάλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 8.261.993 4.502.959 (1.120.342) (510.870)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 286.047.936 288.632.091 275.587.373 272.807.810 Μείωση / (αύξηση) προβλέψεων (344.366) (107.125) (346.808) (107.125)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 337.556.609 340.140.765 327.096.046 324.316.483 Μείον:
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 36.348.109 38.954.767 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.935.840) (1.317.338) (5.052.871) (832.092)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 373.904.718 379.095.531 327.096.046 324.316.483 Καταβεβληµένοι φόροι (370.800) 0 (119.780) 0
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 30.811.322 33.135.331 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.248.954 2.986.412 (2.055.121) (2.862.173)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 71.919.776 73.153.275 17.699.321 19.320.025 Επενδυτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 252.931.220 328.778.624 230.000.000 312.953.140 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 114.519.051 99.432.570 52.310.891 54.906.283 επενδύσεων (8.062.332) (6.587.983) (5.762.928) (9.912.585)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  470.181.369 534.499.800 300.010.213 387.179.448 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (12.003.859) (3.652.556) (3.289.034) (1.912.263)

844.086.087 913.595.331 627.106.259 711.495.931 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (4.041.549) 0
Αγορά διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0 (58.691) 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 1.829.605 90.586 968.200 3.708
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (18.236.586) (10.208.644) (12.125.312) (11.821.140)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 227.617.843 311.029.794 220.000.000 306.974.386
Εξοφλήσεις δανείων (302.661.409) (49.703.409) (301.489.519) (42.252.481)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (699.652) (325.474) 0 (36.847)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (75.743.218) 261.000.911 (81.489.519) 264.685.059
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ) (92.730.850) 253.778.679 (95.669.952) 250.001.746
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 199.576.107 8.870.649 189.807.965 3.924.669
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (83.409) 0 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 106.761.848 262.649.329 94.138.013 253.926.414

Ο Οµιλος Η Εταιρεία
01/01-31/03/2009 01/01-31/03/2008 01/01-31/03/2009 01/01-31/03/2008

Κύκλος εργασιών 89.323.877 66.119.087 36.704.933 33.206.196
Μικτά κέρδη 18.330.251 15.855.429 8.035.498 7.933.869
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων 13.122.355 12.346.233 6.710.153 6.201.763
Κέρδη  προ φόρων 10.384.098 7.890.968 3.979.675 2.407.042
Κέρδη  µετά από φόρους (Α) 8.124.987 5.486.032 3.798.030 1.627.871
    - Ιδιοκτήτες µητρικής 7.995.770 5.339.168 3.798.030 1.627.871
    - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 129.217 146.864 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (1.322.428) (14.461) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 6.802.559 5.471.571 3.798.030 1.627.871
    - Ιδιοκτήτες µητρικής 6.970.251 5.310.089 3.798.030 1.627.871
    - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (167.691) 161.482 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0636 0,0425 0,0302 0,0130
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων 17.811.002 15.809.381 8.499.695 7.878.702

Ο Οµιλος Η Εταιρεία
31/03/2009 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008, 
αντίστοιχα) 379.095.531 358.480.635 324.316.483 329.791.544
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 6.802.559 5.471.571 3.798.030 1.627.871
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 143.073 0 143.073 0
∆ιαφορές από την αγορά συµµετοχής σε θυγατρικές (8.535.939) 0 0 0
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (2.438.966) 5.215.735 0 0
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (1.161.540) 2.630.070 (1.161.540) 2.630.070
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2009 και 31.03.2008,
 αντίστοιχα) 373.904.718 371.798.011 327.096.046 334.049.485

Οµιλος Εταιρεία
Έσοδα 7.491 108.002
Έξοδα 0 5.631.016
Απαιτήσεις 11.892.259 6.109.046
Υποχρεώσεις 17.882.437 24.832.072
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 930.181 407.786

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ            ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
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Ο Οµιλος Η Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

(σύµφωνα µε την αποφ. 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
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Η Εταιρεία
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο Οµιλος

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της µητρικής ∆.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. 

1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2009 – 31.03.2009 παρατίθενται αναλυτικά στις
σηµειώσεις 5 & 10 των Σηµειώσεων των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Σε αυτές περιλαµβάνονται και  
α) η θυγατρική κατά 100% εταιρεία “Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισµός Λτδ “ η οποία κατέχει άµεσα τις
εταιρίες “Ευαγγελισµός ∆ιαχειριστική Λτδ “ , “ΑΚΕΣΟ Κτηµατική “ και “Ευαγγελισµός Κτηµατική Λτδ “, µε ποσοστό
60%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 7.7.2008, β) 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 γ) ο όµιλος “Genesis Holding A.S.” στον οποίο το ΥΓΕΙΑ Α.Ε συµµετέχει άµεσα µε
ποσοστό 50%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 8.12.2008 και δ) η εταιρεία “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.” η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω της αύξησης
της συµµετοχής, το Μάρτιο του 2009, από το υφιστάµενο 20% στο 100% του µετοχικού κεφαλαίου της.   
Οι ανωτέρω αναφερθείσες εταιρείες συµπεριλαµβάνονται  στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ της
περιόδου 01.01-31.03.2009 και δεν συµπεριλαµβάνονται στην αντίστοιχη συγκρίσιµη περίοδο του 2008. 
Στην τρέχουσα περίοδο 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 συµµετοχής από
73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα. 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. 
2. 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. Παραπέµπουµε σχετικά στη σηµείωση 21 των
Σηµειώσεων των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση της 02.12.2008, λαµβάνοντας υπόψη τις
επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης οµόφωνα αποφάσισε η Εταιρεία να προχωρήσει στην
πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου στην πρώτη ετήσια επέτειο της
έκδοσης του (10.01.2009), βάσει των όρων του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της έκδοσης. Στις 13.01.2009 η Εταιρεία
κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του και ανέρχεται
στο ποσό των Τριακοσίων Έξι Εκατοµµυρίων ∆εκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€ 306.015.300),
υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τους όρους του σε 102% επί της τιµής έκδοσης έκαστης οµολογίας. 
4. Την 22α Ιανουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε η A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, η οποία, µε πλειοψηφία 99,99% των παρισταµένων ψήφων επί όλων των θεµάτων, αποφάσισε την
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 Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου.  
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.  
5. Οι 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 58,2 εκ ευρώ και 118 εκ ευρώ αντίστοιχα 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 2,5 εκ. ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το
ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 10,4 εκ. ευρώ περίπου. ∆εν 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. 
6. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 675 χιλ. ευρώ περίπου για τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 1,3 εκ. ευρώ περίπου. Σχετική ανάλυση
για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται στη σηµείωση 17 των Σηµειώσεων των Ενδιάµεσων
Οικονοµικών Καταστάσεων. 

7. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία». 
8. Το προσωπικό του Οµίλου την 31.03.2009 ήταν 4.185 άτοµα (31.03.2008 : 2.294) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.136 άτοµα (31.03.2008 : 1.069), αντίστοιχα. 
9. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων από την έναρξη της χρήσης 2008 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

10. Επί των παγίων ή ακινήτων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού 13,1 εκ. ευρώ. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
11. Στις απ’ ευθείας µεταβολές της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας ποσό 1.161.540 ευρώ αφορά στην επιβάρυνση από την πρόωρη αποπληρωµή του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 
12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο 01.01-31.03.2009 ανέρχονται σε ποσό (1.322.428) ευρώ και αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόµισµα λειτουργίας (ευρώ) της
µητρικής. Αντίστοιχα, για την περίοδο 01.01-31.03.2008 ανέρχονται σε ποσό (14.461) ευρώ. 
13. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.03.2009 του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 22.05.2009. 
14. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 3.2 των Σηµειώσεων των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σηµειώνετε ότι έχει γίνει
πρόωρη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 3, ∆ΛΠ 27 & 28 και υιοθέτηση των αναθεωρηµένων ∆ΛΠ 1 & 23 και του ∆ΠΧΑ 8  
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