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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.2  ΤΟΥ  Ν.3556/2007) 

 
Τα κατωτέρω μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: 
 
1. Κωνσταντίνος Σταύρου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  
2. Θεμιστοκλής Χαραμής, ∆ιευθύνων Σύμβουλος και 
3. Antony Rapp, μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 
 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε.  βεβαιώνουμε και δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής καλουμένης ως η «Εταιρεία») για την 
περίοδο 1.1.2009-30.06.2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
Ν.3556/2007 και 
 
(β) η συνημμένη έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 
τη θέση του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζουν. 

 
 

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009 
 

Οι βεβαιούντες, 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σταύρου 
 
 

 
 

Θεμιστοκλής Χαραμής Antony Rapp 

Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ιευθύνων Σύμβουλος Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Νόμιμων Ελεγκτών 

 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 
Προς τους μετόχους της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής 
θέσης  της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές 
καταστάσεις συνολικών εσόδων , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του 
Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«∆ΛΠ 34»). ∆ική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
 
∆ιενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης 
και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς 
μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και 
επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. 
Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
 
Συμπέρασμα  
 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που 
θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν 
έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων  
 
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. 

 
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009 

 
O Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής 
 
 
 

Μανόλης Μιχαλιός 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 

O Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής 

 
 
 

Νίκος Ιωάννου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΤΟΥ «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2009 ΈΩΣ 30/06/2009 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3556/2007, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική περίοδο από 
01/01/2009 έως 30/06/2009 την Εξαμηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντάχθηκε και είναι 
εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς του 
Ομίλου και της Εταιρείας για τη κλειόμενη περίοδο, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και 
η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες  οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης δραστηριοτήτων 
για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 και παρατίθενται οι 
σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 
(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2009 η διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 
συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, προέβη σε μια σειρά εταιρικών πράξεων και στρατηγικών επιλογών με 
γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και την αύξηση της εσωτερικής αξίας του Ομίλου.  
 
Συγκεκριμένα, η διοίκηση αποφάσισε να προβεί στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, 
προχωρώντας στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου ύψους περίπου € 
300εκ., ενώ εντός του τρέχοντος έτους θα ολοκληρωθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους περίπου € 83εκ. 
στα πλαίσια ισχυροποίησης και θωράκισης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.  
 
Επίσης, εντός της υπό εξέτασης περιόδου η διοίκηση προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του 
Ομίλου στις θυγατρικές εταιρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΛΗΤΩ Α.Ε. και ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε., με στόχο την μείωση των μειοψηφιών. 
 
Τέλος, το πρώτο εξάμηνο του 2009 προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό 
Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε., με στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού δικτύου Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.  
 
Τα ανωτέρω αλλά και η χρηστή διαχείριση είχαν ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί η ανάπτυξη του Ομίλου παρά τη 
διεθνή οικονομική κρίση, η οποία επιβράδυνε την οικονομική δραστηριότητα στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης.  
 
Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών απεικονίζεται στα ενοποιημένα και ατομικά στοιχεία:  
 
ΕΣΟΔΑ : Σε ενοποιημένο επίπεδο τα έσοδα στον Όμιλο ανήλθαν σε 183 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση 33,5%. 
Η εν λόγω αύξηση εντοπίζεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου, όσο και στις 
ενσωματώσεις των ομίλων Ευαγγελισμού Πάφου από τον Ιούλιο του 2008 και Genesis Holding A.S. από το 
∆εκέμβριο του 2008. Τα έσοδα του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 8,1% και ανήλθαν σε 74,1 εκ. Ευρώ. 
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των εσόδων του ΜΗΤΕΡΑ και της Y-PHARMA A.E.. Συγκεκριμένα, τα 
έσοδα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 10,4% και ανήλθαν σε 47,2 εκ. Ευρώ, και της Y-PHARMA A.E. 
αυξήθηκαν κατά 66,5% στα 15,2 εκ. Ευρώ. 
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ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) : Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 3,2% στα 31 εκ. Ευρώ. Το ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στα 16,9%, λόγω υψηλότερων πωλήσεων. Το 
EBITDA του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε 14,8 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2% και το 
περιθώριο λειτουργικών κερδών ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 14,9%.  Το EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ 
διαμορφώθηκε στα 11,1 εκ. Ευρώ, ενώ το EBITDA του ΛΗΤΩ ανήλθε στα 2,5 εκ. Ευρώ.  
 
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη 
(EBIT) μειώθηκαν κατά 5,7% στα 21,6 εκ. Ευρώ. Το ενοποιημένο περιθώριο των λειτουργικών κερδών (EBIT 
margin) ανήλθε σε 11,8%, κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών των προμηθευτικών εταιρειών του 
Ομίλου (Y-Pharma και Y-Logimed), οι οποίες λειτουργούν με χαμηλότερα περιθώρια και της πλήρους ενοποίησης 
των αλλοδαπών θυγατρικών, οι οποίες είναι σε φάση αναδιάρθρωσης. Τα λειτουργικά κέρδη του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ 
ανήλθαν σε 11,1 εκ. Ευρώ, παραμένοντας περίπου στα περσινά επίπεδα και το περιθώριο των λειτουργικών 
κερδών (EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 14,9% έναντι με πέρσι. 
 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ : Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 27,4% στα 15,8 εκατ. 
Ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων μετά την πρόωρη ολική αποπληρωμή του 
Μ.Ο.∆. Τα κέρδη του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  αυξήθηκαν κατά 22,4% στα 14,8 εκ. Ευρώ. Τα Κ.Π.Φ. του ΜΗΤΕΡΑ 
διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. Ευρώ, ενώ τα Κ.Π.Φ του ΛΗΤΩ στα 1,9 εκ. Ευρώ. 
  
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ : Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου 
αυξήθηκαν κατά 36,5% στα 11,1 εκ. Ευρώ. Η αύξηση των κερδών μετά φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο 
οφείλεται: α) στη μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών 
στην Ελλάδα κατά μια ποσοστιαία μονάδα κατ’ έτος από το 2010 έως το 2014, β) σε θυγατρικές εταιρείες, οι 
οποίες παρουσίασαν ζημίες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου με αποτέλεσμα τα δικαιώματα μειοψηφίας 
να είναι θετικά και γ) στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων μετά την πρόωρη ολική αποπληρωμή του 
Μ.Ο.∆. Σε εταιρικό επίπεδο τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 15,5% στα 13,2 εκ. Ευρώ, κυρίως λόγω της 
μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων μετά την πρόωρη ολική αποπληρωμή του Μ.Ο.∆. Τέλος τα καθαρά 
κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ προσέγγισαν τα 7 εκ. Ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ τα 1,4 εκ. Ευρώ. 
 
ΔΑΝΕΙΑ – ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και 
βραχυπρόθεσμος) του Ομίλου ανήλθε σε 264,2 εκατ. Ευρώ έναντι 361,9 εκατ. Ευρώ την 31.12.2008 και της 
εταιρείας σε 195 εκατ. Ευρώ. έναντι 312,9 εκατ. Ευρώ την 31.12.2008 Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του 
Ομίλου και της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 73,9 εκατ. Ευρώ και 55,1 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα.  
 
ΜΕΡΙΣΜΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ : Το μέρισμα και η επιστροφή κεφαλαίου (constructive dividend) για 
την οικονομική χρήση 2008 ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 21,35 εκ ευρώ, εγκρίθηκε κατά την 
Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2009. 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές 
σχεδόν τετραπλασιάστηκαν φτάνοντας τα  33,6 εκ. Ευρώ, έναντι 8,6 εκ. Ευρώ πέρσι, κυρίως λόγω της βελτίωσης 
του κεφαλαίου κίνησης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας προσέγγισαν τα  11 εκ. Ευρώ, έναντι 
αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών  2,7 εκ. Ευρώ πέρυσι  
 
(Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
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 ∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ στα πλαίσια  ισχυροποίησης και θωράκισης 
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της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. Η πρόωρη ολική αποπληρωμή του Μ.Ο.∆., είχε ως αποτέλεσμα να 
μειωθεί ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου από € 361,9εκ. στις 31/12/2008 σε € 264,2εκ. την 30/06/2009. Επίσης 
μειώθηκε το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου από την πρόωρη ολική αποπληρωμή του Μ.Ο.∆. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 01/01/2009 – 30/06/2009 τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου 
προσέγγισαν τα € 5.7 εκ. έναντι € 10.6εκ. την ίδια περίοδο πέρσι.   
 
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: 
 
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. 
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Τον Ιούνιο του 2009 η 100% θυγατρική Εταιρεία του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., «Υ-LOGIMED A.E.», απέκτησε το 70% 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε», έναντι 
τιμήματος € 1,05εκ. 
 
Την 16η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας, η οποία μεταξύ άλλων έλαβε, τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 
1. Την ανάκληση των αποφάσεων της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως  των Μετόχων της 
Εταιρίας της 22ης Ιανουαρίου 2009, οι οποίες ελήφθησαν επί των θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερησίας ∆ιατάξεως 
της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα 
προτίμησης των παλαιών μετόχων, ύψους € 82,9εκ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 
νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς € 2,20 ανά μετοχή. 
Το ∆.Σ. εξουσιοδοτήθηκε για την διάθεση των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες καθώς και την εξειδίκευση 
των λοιπών όρων της αύξησης. Περαιτέρω, το ∆.Σ. εξουσιοδοτήθηκε για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που 
αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού ∆ελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς 
θέματος. Τέλος, αποφασίσθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 
3. Την Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους ύψους € 0,12 ανά μετοχή και τη ταυτόχρονη διανομή μερίσματος 
ύψους € 0,05 ανά μετοχή (επί του οποίου θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου ύψους 10% σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία), ήτοι καθαρού ποσού € 0,045 μερίσματος ανά μετοχή. Συνεπώς, συνολικά η Εταιρεία 
προβαίνει στη διανομή του ποσού προ φόρων € 0,17 (€ 0,165 μετά φόρων) ανά μετοχή με τη μορφή μερίσματος 
και επιστροφής κεφαλαίου (constructive dividend). 
 
(Γ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Η διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις από την 
παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει τις οικονομίες της Ν.Α. Ευρώπης προχώρησε σε προσαρμογή 
του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με την υιοθέτηση στρατηγικής επιλεκτικής ανάπτυξης στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (capital restructuring) του «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε» με 
κύριο γνώμονα τη θωράκιση του Ομίλου.  
 
Το πρώτο σκέλος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης ολοκληρώθηκε με την πρόωρη ολική αποπληρωμή του € 
300εκ. Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου (Μ.Ο.∆.) το πρώτο εξάμηνο του 2009. Ήδη τα θετικά αποτελέσματα 
από την πρόωρη αποπληρωμή είναι εμφανή με τη δραστική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων το Α’ 
Εξάμηνο και θα συνεχιστεί στο Β’ Εξάμηνο.   
 
Το δεύτερο σκέλος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο με την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) ύψους περίπου € 83εκ., με στόχο την περαιτέρω μείωση των 
χρηματοοικονομικών εξόδων.  
 
Σημειώνεται ότι η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών», κάτοχος αμέσως ή εμμέσως ποσοστού περίπου 
33,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχει ενημερώσει την Εταιρεία: α) για την πρόθεσή της να 
συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης 
που της αναλογούν και β) για την επιθυμία της να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, 
μετοχές που τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων, εφόσον 
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην κατανομή αυτή. Εντός του Β’ Εξαμήνου το νοσοκομείο 
∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ προγραμματίζει να αυξήσει κατά περίπου 25 κλίνες τον αριθμό των ενεργών κλινών του, 
στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των ενοποιημένων μεγεθών. Επίσης, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχωρά στην 
αναδιάρθρωση και τη λειτουργική ενοποίηση του Τουρκικού ομίλου Genesis Holding (όμιλος SAFAK), τον οποίο 
εξαγόρασε το ∆εκέμβριο του 2008, με στόχο την ενίσχυση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών. 
Υπενθυμίζουμε ότι τα ενοποιημένα μεγέθη Β’ Εξαμήνου του 2009 του Ομίλου ΥΓΕΙΑ θα είναι επηρεασμένα 
συγκριτικά με του 2008, καθώς ο όμιλος Genesis Holding (όμιλος SAFAK) ενοποιήθηκε για πρώτη φορά για ένα 
μήνα (τον ∆εκέμβριο) στο 2008. Παράλληλα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει την επένδυση στην κατασκευή του 
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ιδιωτικού νοσοκομείου στην Αλβανία, άδειας συνολικής δυναμικότητας 220 κλινών. Εκτιμώντας ότι το νοσοκομείο 
στα Τίρανα θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2010 δεν αναμένεται να ενισχύσει τα μεγέθη του Ομίλου της χρήσης 
του 2009.    
 
Η έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου για την επεξεργασία ομφαλοπλακουντιακού αίματος και τη φύλαξη 
βλαστοκυττάρων, της  εταιρείας «Stem-Health Unirea S.A.» το Μάιο του 2009 αναμένεται να ενισχύσει ελαφρώς 
τα ενοποιημένα μεγέθη του Β’ εξαμήνου. 
 
Σύμφωνα με την αρθρογραφία εντός του Β’ Εξαμήνου επίκειται πιθανή λειτουργία καινούργιας μαιευτικής κλινικής 
στην Αττική. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα οι μαιευτικές κλινικές ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ λαμβάνουν όλα τα 
δέοντα μέτρα για την μικρότερη δυνατή επίπτωση στα μεγέθη τους. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της στρατηγικής 
αυτής το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, προχώρησε σε αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, 
δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες που επιλέγουν την οικονομική θέση να νοσηλεύονται σε τρίκλινο δωμάτιο 
αντί σε τετράκλινο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.     
 
Η προσπάθεια των προμηθευτικών εταιρειών του Ομίλου Y-Pharma και Y-Logimed για νέες εμπορικές συμφωνίες 
με εταιρείες εκτός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη. 
 
Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Ομίλου Genesis από τον Όμιλο 
ΥΓΕΙΑ ∆ΘΚΑ. Η εξαγορά, του Ομίλου Genesis Holding A.S. πραγματοποιήθηκε το ∆εκέμβρη του 2008 έναντι 
συνολικού ανταλλάγματος €41.098χιλ. Μέρος του ποσού αυτού, ύψους €16.640χιλ, αποτελούσε ενδεχόμενο 
αντάλλαγμα το κόστος του οποίου επιμετρήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008 με βάση την 
πιθανότητα καταβολής του σε σχέση με τους όρους με τους οποίους συνδεόταν, η εκροή ή μη του οποίου 
τελούσε υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των όρων της συναλλαγής. Το τελικό τίμημα της ανταλλαγής 
προσδιορίστηκε σε €36.590χιλ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπεραξία η οποία έχει προκύψει από την εν λόγω 
εξαγορά και η οποία απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, έχει προσδιορισθεί 
βάσει προσωρινών αξιών, καθώς εκκρεμεί η οριστική εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, των αναγνωριζόμενων άυλων στοιχείων, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, καθώς και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η οριστική εκτίμηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρήσης 2009 και οι 
μεταβολές οι οποίες θα προκύψουν και οι οποίες θα προσδιορίσουν και την οριστική επίδραση στον Όμιλο από την 
εν λόγω εξαγορά, αναμένεται να απεικονισθούν στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
31/12/2009. 
 
(Δ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Ο Όμιλος εταιρειών ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών 
παροχής υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες προέρχονται από την κυριαρχική θέση που 
κατείχε παραδοσιακά ο δημόσιος τομέας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αδυναμία ωστόσο του δημόσιου τομέα 
να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες παροχής υγείας οδήγησε 
στην σημαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Με το ρυθμό ανάπτυξης του ιδιωτικού κλάδου παροχής 
υπηρεσιών υγείας να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2009 στο 15% καθίσταται σαφές ότι ο κλάδος στον 
Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι 
εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα αποτελέσματα και η πορεία του Ομίλου εταιρειών ΥΓΕΙΑ επηρεάζονται 
άμεσα από τη δραστηριοποίηση του Ομίλου, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να ανταποκριθεί 
στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά 
του αποτελέσματα. 
 

1. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό 
 
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας της παροχής υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει μία συνεχή ανάπτυξη με τις 
18 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν περίπου το 77% των συνολικών κερδών αυτού, γεγονός 
που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός 
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στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς 
τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση νέων τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι 
άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής κλινικής, μέχρι και διαγνωστικά 
κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που 
παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών των 
ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη 
νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στον ελληνικό 
κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και με τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο 
να διατηρήσει τη θέση αυτή αλλά να αποτελέσει τον πρωτοπόρο του κλάδου προσφέροντας νέες υπηρεσίες. 
Ωστόσο σε περίπτωση που η Εταιρεία διακόψει την αναπτυξιακή της και επενδυτική της πολιτική και δεν 
αναπτύξει νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική της θέση ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά. 
 

2. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες  
 
Το ∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε. υπέγραψε στις 17/05/2007 σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία ως εταιρεία 
ασφαλιστικής πρακτόρευσης διαχειρίζεται ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των 
μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η συμφωνία είναι 3ετής. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας 
μειώνει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση της μητρικής Εταιρείας στον αντίστοιχο κίνδυνο. 
 

3. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές υποχρεώσεις 
πλην του Ομίλου Ευαγγελισμού, που διατηρεί δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο, προς εκμετάλλευση χαμηλότερων 
επιτοκίων. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. Από τον ∆εκέμβριο 
του 2008, με την εξαγορά του ιδιωτικού Ομίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας Genesis Holding A.S. 
(όμιλος SAFAK), στην Τουρκία, ο οποίος ως νόμισμα λειτουργίας έχει την τουρκική λίρα, μπορεί στο μέλλον να 
προκύψει συναλλαγματικός κίνδυνος από την ενοποίησή του. Η ∆ιοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους 
συναλλαγματικούς κινδύνους, που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 
 

4. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 
τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Ο 
Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη 
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, πολιτική του 
Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν βάση κυμαινόμενο επιτόκιο.  
 

5. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 
καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και 
εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για 
τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 
 

6. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 
αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις πωλήσεις του Ομίλου προέρχονται από Ασφαλιστικά 
Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές Εταιρείες και ιδιώτες πελάτες. Οι απαιτήσεις από τα 
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Ασφαλιστικά Ταμεία και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός 
πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή με τους ασφαλισμένους 
ασθενείς για το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους.  
 
Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.  
 
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 
μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
 
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 
 
(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 
των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
 
Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και 
συνδεδεμένων με αυτήν μερών είναι οι ακόλουθες: 
 

• Το μέρισμα του ∆.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. από την θυγατρική εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ύψους € 10,4 εκ. (8,2 εκ. 
υπό μορφή μερίσματος και € 2,2 εκ. ως επιστροφή κεφαλαίου), έναντι μερίσματος € 11,4 εκ. τη χρήση 
2008.  

• Οι αγορές του ∆.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. που αφορούν σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και ειδικών υλικών από 
την θυγατρική της εταιρεία Y – Logimed ύψους € 12,9 εκ. 

• Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας προς τον Όμιλο MIG ποσού € 5,1, από βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό.  

 
Ο Όμιλος MIG αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία,  καθώς υφίσταται συμμετοχική σχέση και επιπλέον 
υπάρχουν κοινά μέλη στα ∆ιοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. 
 
Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009 
Κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
Κωνσταντίνος Σταύρου  
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  
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Δ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 

 
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆.Θ.Κ.Α Υγεία Α. 
στις 03.08.2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr 
καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.  
 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 
από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, 
σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30η Ιουνίου 2009 

Σημ. 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα Πάγια 8 246.368.965 233.278.633 103.381.311 101.672.447
Υπεραξία επιχείρησης 9 234.522.404 234.520.825 - -
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 138.772.847 139.817.825 3.502.089 3.679.886
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 10 - - 363.146.899 368.116.898
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις - 294.121 - 58.694
Επενδύσεις σε ακίνητα 168.351 169.314 168.351 169.314
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 720.214 701.314 254.946 249.171
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.511.997 5.356.001 2.534.731 2.612.629
Σύνολο 626.064.777 614.138.033 472.988.327 476.559.039
Κυκλοφορoύντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 10.933.263 9.854.756 2.184.058 2.183.995
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 94.820.313 89.362.194 53.479.003 42.933.193
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 73.964.874 199.576.107 55.093.316 189.807.965
Σύνολο 179.718.450 298.793.057 110.756.377 234.925.153

∆ιαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 747.618 664.241 11.739 11.739

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 806.530.845 913.595.331 583.756.443 711.495.931

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673
Λοιπά αποθεματικά 241.134.519 266.541.811 248.624.588 265.491.608
Κέρδη εις νέον 27.157.394 22.090.280 15.171.423 7.316.202
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 319.800.586 340.140.764 315.304.684 324.316.483
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 33.412.500 38.954.767 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 353.213.086 379.095.531 315.304.684 324.316.483
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 47.541.909 48.390.880 7.348.804 8.002.043
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομέμους μετά την έξόδο από την υπηρεσία 13.097.460 12.698.051 8.320.166 8.376.182
Επιχορηγήσεις 730.469 716.519 - -
Μακροπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 12 31.881.412 33.135.331 - -
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 12.743.105 11.090.461 3.425.000 2.900.000
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 474.303 257.364 67.322 41.800
Σύνολο 106.468.659 106.288.606 19.161.292 19.320.025
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 104.034.079 90.864.310 53.125.826 54.906.283
Τρέχον φόρος εισοδήματος 10.470.517 8.568.260 1.164.641 0
Βραχυπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 12 232.344.504 328.778.624 195.000.000 312.953.140
Σύνολο 346.849.100 428.211.194 249.290.467 367.859.423
Σύνολο Υποχρεώσεων 453.317.759 534.499.800 268.451.759 387.179.448
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 806.530.845 913.595.331 583.756.443 711.495.931

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € Ποσά σε €
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2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Σημ. 30/6/2009 30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008
Πωλήσεις 6 183.007.412 137.122.565 93.683.535 71.003.478
Κόστος πωληθέντων (150.102.586) (105.506.185)  (79.108.959) (55.242.527)
Μικτό Κέρδος 32.904.826 31.616.380 14.574.576 15.760.951
Έξοδα διοίκησης (12.825.935) (11.205.534)  (5.885.633) (6.379.960)
Έξοδα διάθεσης (1.901.247) (1.095.104)  (843.395) (743.572)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 5.821.726 5.549.310 1.869.341 3.390.561
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.433.475) (1.987.119)  (1.271.349) (1.496.280)
Κέρδη / (ζημιές) εκμετάλλευσης 21.565.896 22.877.933 8.443.541 10.531.700
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (114.330) -  (124.438) -
Χρηματοοικονομικά έξοδα (8.663.101) (15.480.728)  (3.486.178) (9.065.755)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.007.082 4.914.661 557.956 2.998.646
Έσοδα από μερίσματα - - - -
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις (20.568) 71.404 - 27.711
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων 6 15.774.979 12.383.270 5.390.881 4.492.302
Φόρος εισοδήματος 14 (5.095.013) (4.023.182)  (2.835.902) (1.618.246)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων 10.679.967 8.360.088 2.554.980 2.874.056

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων εταιρειών του εξωτερικού

 (1.100.611)  (2.953) 221.817 11.508

Σύνολο Λοιπών Συνολικών εσόδων μετά φόρων (1.100.611) (2.953) 221.817 11.508
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα 9.579.356 8.357.135 2.776.797 2.885.564

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε 
Ιδιοκτήτες της μητρικής 20 11.060.302 8.104.640 3.064.532 2.765.471
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (380.335) 255.448  (509.552) 108.585

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε 
Ιδιοκτήτες της μητρικής 10.172.222 8.102.278 3.201.971 2.792.189
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (592.867) 254.857  (425.176) 93.375

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της 
μητρικής 20 0,0880  0,0645  0,0244 0,0220  

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Εγκύκλιος Αρ.34 Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς)

30.893.355 30.022.036 13.082.353 14.212.655

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 30.982.980 30.022.036 13.171.978 14.212.655

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 21.565.896 22.877.933 8.443.541 10.531.700

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 10.679.967 8.360.088 2.554.980 2.874.056  
 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την 30.06.2009, 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.» και της νεοαποκτηθείσας «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε».
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

Σημ. 30/6/2009 30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008
Πωλήσεις 6 74.061.735 68.499.142 37.356.802 35.292.946
Κόστος πωληθέντων (57.952.086) (51.901.079)  (29.282.652) (26.628.752)
Μικτό Κέρδος 16.109.649 16.598.063 8.074.150 8.664.194
Έξοδα διοίκησης (5.460.230) (7.132.384)  (2.984.268) (4.430.014)
Έξοδα διάθεσης (447.025) (149.022)  (363.843) (83.884)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1.852.639 2.558.332 273.301 1.365.579
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (997.149) (833.298)  (651.609) (675.947)
Κέρδη / (ζημιές) εκμετάλλευσης 11.057.884 11.041.691 4.347.731 4.839.928
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (269.781) -  (269.781) -
Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.885.688) (13.785.687)  (2.060.289) (8.161.829)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.677.841 4.771.119 582.921 2.941.982
Έσοδα από μερίσματα 8.256.583 10.097.763 8.256.583 10.097.763
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις - - - -
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων 6 14.836.839 12.124.886 10.857.165 9.717.844
Φόρος εισοδήματος 14 (1.615.989) (679.034)  (1.434.345) 100.137
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων εταιρειών του εξωτερικού

- - - -

Σύνολο Λοιπών Συνολικών εσόδων μετά φόρων - - - -
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε 
Ιδιοκτήτες της μητρικής 20 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981
Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε 
Ιδιοκτήτες της μητρικής 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981
Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της 
μητρικής 20 0,1052  0,0911  0,0750 0,0781  

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Εγκύκλιος Αρ.34 Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς)

14.761.514 14.493.479 6.261.819 6.614.777

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 14.781.174 14.493.479 6.281.479 6.614.777

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 11.057.884 11.041.691 4.347.731 4.839.928

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981  
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3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 
Ποσά σε € Μετοχικό 

κεφάλαιο
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποθεματικό μετατροπής 
Οικονομικών Καταστασεων Κέρδη εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 51.508.673 266.737.255 33.090 13.337.724 331.616.742 26.863.893 358.480.635

Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας - - -2.952 - -2.952 - -2.952

Αποτέλεσμα περιόδου - - - 8.104.640 8.104.640 255.448 8.360.088

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την περίοδο - - -2.952 8.104.640 8.101.688 255.448 8.357.136

Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - -4.571.665 - -5.478.807 -10.050.472 - -10.050.472
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον - 1.327.972 - -1.327.972 - - -
Μερίσματα  θυγατρικών εταιρειών - - - -602.652 -602.652 - -602.652
Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό - 8.803 - - 8.803 - 8.803
Aύξηση/(μείωση) μη ελεγχουσών συμμετοχών από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών

- - - - - 5.320.323 5.320.323

∆ιανομή Μερισμάτων - - - -10.050.473 -10.050.473 - -10.050.473
Αποθεματικό μετατροπής ομολογιακού δανείου - 2.630.070 - - 2.630.070 - 2.630.070

Yπόλοιπο την 30/6/2008 51.508.673 266.132.435 30.138 3.982.460 321.653.706 32.439.664 354.093.370

Ποσά σε €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποθεματικό μετατροπής 
Οικονομικών Καταστασεων Κέρδη εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 51.508.673 266.951.603 -409.792 22.090.280 340.140.765 38.954.767 379.095.531

Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας - - -888.080 - -888.080 -212.531 -1.100.611
Αποτέλεσμα περιόδου - - - 11.060.302 11.060.302 -380.335 10.679.966

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την περίοδο - - -888.080 11.060.302 10.172.222 -592.867 9.579.355

Απ'ευθείας μεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια - - - 165.398 165.398 -154.846 10.552
Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - -15.075.709 - - -15.075.709 - -15.075.709
Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά σε τρίτους - - - - - -36.574 -36.574
∆ιανομή Μερισμάτων - - - -6.281.546 -6.281.546 - -6.281.546
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον - 1.196.995 - -1.196.995 - - -
Επίδραση από οριστικοποίηση τιμήματος αγοράς θυγατρικής - - - - - -1.974.428 -1.974.428
Αύξηση/(Μείωση) μη ελεγχουσών συμμετοχών από εξαγορά - - - - - -30.921 -30.921
'Αυξηση / (μείωση) ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές - -8.406.146 - - -8.406.146 - -8.406.146
Μερίσματα  θυγατρικών εταιρειών - -39.000 - - -39.000 -313.669 -352.669
Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό - 286.147 - - 286.147 - 286.147
Aύξηση/(μείωση) μη ελεγχουσών συμμετοχών από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών

- - - - - -2.438.961 -2.438.961

Αποθεματικό μετατροπής ομολογιακού δανείου - -2.481.499 - 1.319.955 -1.161.545 - -1.161.545
Υπόλοιπο την 30/6/2009 51.508.673 242.432.390 -1.297.871 27.157.394 319.800.585 33.412.501 353.213.086  
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Ποσά σε € Μετοχικό 

κεφάλαιο
Λοιπά 

αποθεματικά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 51.508.673 266.674.807 11.608.064 329.791.544

Αποτέλεσμα περιόδου - - 11.445.852 11.445.852

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την περίοδο - - 11.445.852 11.445.852

Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - -4.571.665 -5.478.807 -10.050.472
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον - 532.126 -532.126 -
Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό - 8.803 - 8.803
∆ιανομή Μερισμάτων - - -10.050.473 -10.050.473
Αποθεματικό μετατροπής ομολογιακού δανείου - 2.630.070 - 2.630.070

Yπόλοιπο την 30/6/2008 51.508.673 265.274.141 6.992.510 323.775.324

Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 51.508.673 265.491.609 7.316.202 324.316.483

Αποτέλεσμα περιόδου - - 13.220.850 13.220.850

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για την περίοδο - - 13.220.850 13.220.850

Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - -15.075.709 - -15.075.709
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον - 404.042 -404.042 -
Προγράμματα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών - 286.147 - 286.147
∆ιανομή Μερισμάτων - - -6.281.546 -6.281.546
Αποθεματικό μετατροπής ομολογιακού δανείου - -2.481.500 1.319.960 -1.161.541
Υπόλοιπο την 30/6/2009 51.508.673 248.624.588 15.171.423 315.304.684  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 19

 
4. Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009 

Σημ. 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 20 33.622.361 8.564.202 11.028.272 (2.777.259)
Καταβληθέντες τόκοι (9.808.412) (6.062.641)  (8.364.509) (4.931.794)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (3.523.157) (2.182.658)  (239.560) (1.083.063)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 20.290.792 318.903 2.424.203 (8.792.116)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων 8 (21.594.056) (9.971.351)  (5.107.978) (4.619.027)
Αγορές ασώματων παγίων (394.489) (248.443)  (216.394) (42.376)
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 92.601 1.500 61.000 1.500
Μερίσματα εισπραχθέντα - - 9.631.235 39.200
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων εμπορικού χαρτοφυλακίου (31.959) - - -
Αγορά / Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (22.823.993) (6.601.644)  (20.964.038) (13.293.649)
Αγορές ∆ιαθέσιμων προς Πώληση χρηματοοικονομικών μέσων (51.418) (58.691) - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.761.342 3.088.524 1.677.841 3.055.544
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 164.262 - 98.304 -
∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη - -  (1.033.742) -
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις (1.050.021) - - -
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (43.927.730) (13.790.105)  (15.853.771) (14.858.808)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
∆άνεια αναληφθέντα 247.488.635 309.755.928 220.000.000 306.879.424
∆άνεια πληρωθέντα (348.399.787) (48.691.059)  (341.015.300) (42.213.761)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής - (97.309) - -
Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία (170.001) - - -
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (431.308) (653.684) - (63.363)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (101.512.461) 260.313.876  (121.015.300) 264.602.300

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (125.149.399) 246.842.674  (134.444.868) 240.951.376
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 199.576.107 8.870.650 189.807.965 3.924.669
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (461.835)  (269.781)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 73.964.874 255.713.324 55.093.316 244.876.045

Ποσά σε € Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5. Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 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 30.06.2009 απασχολούσε 1.156 υπαλλήλους έναντι 1.104 την 30.06.2008, ενώ ο 
Όμιλος 4.226 έναντι 2.529 την 30.06.2008. 
 
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.  
 



   

 21

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 Δ.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 Δ.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. Η αναθεώρηση 
του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι 
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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 Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» 

 
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 Δ.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 των εταιρειών Μαγνητική ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ - Α.Ε. και BIO-CHECK A.E. από τον 
Όμιλο, στην τρέχουσα περίοδο. Η επίδραση του ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» σχετίζεται με : 

• Τον υπολογισμό της υπεραξίας που αναγνωρίσθηκε, 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). Ιδιαιτέρα 
αναφορικά με την απόκτηση της Μαγνητική Α.Ε., αποτιμήθηκε σε εύλογη αξία το ποσοστό (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, 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 Δ.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 Δ.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.Δ.Δ.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 Δ.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. 

• Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.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.Δ.Δ.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. 
 
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: 
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  Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση   
 Τροποποίηση του Δ.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.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα 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.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17. Διανομές 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. 

 Ε.Δ.Δ.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). 
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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. 
 
5. Δομή Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής:  
 
Α/Α Επωνυμία Έδρα Δραστηριότητα  Ποσοστό συμμετοχής  Μέθοδος 

ενοποίησης 
 Σχέση 

συμμετοχής  
1 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

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

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

4  ΛΗΤΩ Α.Ε.   Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 87,39%  Ολική   Έμμεση

5  ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  Ελλάδα  Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. 87,34%  Ολική   Έμμεση

6  ΑΛΦΑ - LAB  Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 87,39%  Ολική   Έμμεση

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

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

9  ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Επενδυτικές 64,57%  Ολική   Έμμεση

10  ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆  Κύπρος  Εκμετάλλευση ακινήτων και εξοπλισμού 65,76%  Ολική   Έμμεση

11  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤ∆  Κύπρος  Υπηρεσίες υγείας 65,76%  Ολική   Έμμεση

12
 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆ 

 Κύπρος  Επενδυτικές 100,00%  Ολική  Άμεση

13  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Υπηρεσίες υγείας 60,00%  Ολική   Έμμεση

14  ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Επενδυτικές 60,00%  Ολική   Έμμεση

15  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Επενδυτικές 60,00%  Ολική   Έμμεση

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

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

18  STEM HEALTH UNIREA S.A.  Ρουμανία  Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων 25,00%  Ολική   Έμμεση

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

100,00%  Ολική  Άμεση

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

85,00%  Ολική  Άμεση

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

22
 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 
Α.Ε. 

 Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 100,00%  Ολική  Άμεση

23
 BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο 
Ιατρική  Α.Ε 

 Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 70,00%  Ολική  Άμεση

24 Genesis Holding A.Ş. Τουρκία Επενδυτικές 50,00% Ολική Άμεση

25 Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 99,995% Ολική Άμεση

26 Sevgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 99,950% Ολική Άμεση

27 Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 99,995% Ολική Άμεση

28
 Gürler Medikal ve Sağlık Ürünleri Pazarlama Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. 

Τουρκία  Εμπορία Ιατροτεχνολογικών Ειδών 99,900%  Ολική  Άμεση
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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). 
 
Επίσης, τον Ιούνιο του 2009 η 100% θυγατρική Εταιρεία του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., «Υ-LOGIMED A.E.», απέκτησε 
το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  
Α.Ε», έναντι τιμήματος € 1,05εκ. 
 
Αναφορικά με τις εν λόγω αποκτήσεις 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 πρώτου εξαμήνου 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 : 
 
Λειτουργικοί Τομείς

Αποτελέσματα Τομέα την 30.06.2009

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας Σύνολο
- σε εξωτερικούς πελάτες 165.069.352 17.938.060 183.007.412 
- σε άλλους τομείς 0 15.841.611 15.841.611 
Καθαρές πωλήσεις τομέα 165.069.352 33.779.671 198.849.023 

Αποσβέσεις 8.153.700 279.144 8.432.844 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.971.063 36.019 3.007.082 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.613.641 49.460 8.663.101 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 22.577.335 3.659.037 26.236.372 

Στοιχεία ενεργητικού της 30.06.2009 814.810.504 59.390.492 874.200.995 

Αποτελέσματα Τομέα την 30.06.2008

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας Σύνολο
- σε εξωτερικούς πελάτες 127.148.167 9.974.398 137.122.565 
- σε άλλους τομείς 0 9.854.414 9.854.414 
Καθαρές πωλήσεις τομέα 127.148.167 19.828.812 146.976.979 

Αποσβέσεις 6.111.975 47.888 6.159.863 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.902.352 12.309 4.914.661 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 15.376.356 104.372 15.480.728 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 21.718.495 3.043.281 24.761.775 

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2008 937.135.053 51.746.538 988.881.591  
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Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται ως 
εξής : 
 
Γεωγραφικά Στοιχεία

30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008

Πωλήσεις Στοιχεία 
ενεργητικού Πωλήσεις Στοιχεία 

ενεργητικού

Ελλάδα 168.504.956 772.808.081 143.517.599 884.522.977 
Λοιπές χώρες 30.344.067 101.392.914 3.459.380 104.358.614 

198.849.023 874.200.995 146.976.979 988.881.591  
 
Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου συμφωνούν με τα βασικά στοιχεία 
που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής : 
 
Πίνακας Συμφωνίας

30.06.2009 30.06.2008

Πωλήσεις Τομέων

Συνολικές Πωλήσεις Τομέα 198.849.023 146.976.979
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων (15.841.611) (9.854.414)

183.007.412 137.122.565 
-93.683.535 -71.003.478 

Κέρδη προ φόρων περίοδου
Συνολικά Κέρδη Τομέα 26.236.372 24.761.775
Απαλοιφές ενδοτομεακών κερδών (10.461.393) (12.378.505)

15.774.979 12.383.270 
-5.390.882 -4.000.183 

Στοιχεία ενεργητικού 30.06.2009 31.12.2008
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τομέα 874.200.995 988.881.591
Απαλοιφές ενδοτομεακών κερδών (67.670.150) (75.286.261)

806.530.845 913.595.331  
 
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 € 21.594.056 και € 
5.107.978 αντίστοιχα, για αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε απόκτηση 
ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων.  
 
9. Υπεραξία 
 
Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2008 234.520.825
Αναγνώριση υπεραξίας από εξαγορά 
θυγατρικών 2.535.532
Μείωση υπεραξίας από την οριστικοποίηση 
τιμήματος εξαγοράς θυγατρικής -2.533.953
Λογιστική Αξία την 30 Ιουνίου 2009 234.522.404  
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Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Ομίλου Genesis από τον Όμιλο 
ΥΓΕΙΑ ∆ΘΚΑ. Η εξαγορά, του Ομίλου Genesis Holding A.S. πραγματοποιήθηκε το ∆εκέμβρη του 2008 έναντι 
συνολικού ανταλλάγματος €41.098χιλ. Μέρος του ποσού αυτού, ύψους €16.640χιλ, αποτελούσε ενδεχόμενο 
αντάλλαγμα το κόστος του οποίου επιμετρήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008 με βάση την 
πιθανότητα καταβολής του σε σχέση με τους όρους με τους οποίους συνδεόταν, η εκροή ή μη του οποίου 
τελούσε υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των όρων της συναλλαγής. Το τελικό τίμημα της ανταλλαγής 
προσδιορίστηκε σε €36.590χιλ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπεραξία η οποία έχει προκύψει από την εν λόγω 
εξαγορά και η οποία απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, έχει προσδιορισθεί 
βάσει προσωρινών αξιών, καθώς εκκρεμεί η οριστική εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, των αναγνωριζόμενων άυλων στοιχείων, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, καθώς και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η οριστική εκτίμηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρήσης 2009 και οι 
μεταβολές οι οποίες θα προκύψουν και οι οποίες θα προσδιορίσουν και την οριστική επίδραση στον Όμιλο από την 
εν λόγω εξαγορά, αναμένεται να απεικονισθούν στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
31/12/2009. 
 
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 αποτελέσματα». 
 
Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
      
  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 372.818 372.818  
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία 880 880  
Αποθέματα 18.043 18.043  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.209.258 1.209.258  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38.677 38.677  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (953.036) (953.036) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας  686.640  
Ποσοστό Συμμετοχής  100,00% 
     
Εύλογη Αξία   686.640  

 
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:  
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Εύλογη αξία μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος 
    - Μετρητά 2.100.001 
    - Μετοχές 0 
Σύνολο τιμήματος απόκτησης  2.100.001
Πλέον: Εύλογη αξία των μη ελεγχουσών 
συμμετοχών κατά την ημερομηνία της 
απόκτησης  0 
Θεωρητική αξία μεταβιβασθέντος 
ανταλλάγματος 2.100.001
Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων 
του ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) της 
αποκτώμενης κατά την ημερομηνία της 
απόκτησης (100%) -686.640 
Σύνολο υπεραξίας 1.413.361

 
 
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 1.680.001 
Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγορασθείσας 
επιχείρησης (38.677) 
Σύνολο 1.641.324 

 
Για την περίοδο από την ημερομηνία απόκτησης ως την ενδιάμεση ημερομηνία αναφοράς η αποκτηθείσα εταιρεία 
εισέφερε έσοδα ποσό  € 717.645 και καθαρά κέρδη ποσό € 34.675 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 εξάμηνο του 2009 
ανήλθε σε € 1.201.409 και ζημιές € 68.167, αντίστοιχα. 
 
Τον Ιούνιο του 2009, η εταιρεία απέκτησε το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK 
INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε», έναντι τιμήματος 1,05 εκατ. ευρώ. 
 
Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

  
Λογιστική 
Αξία 

Εύλογη 
Αξία 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 61.072 61.072 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,23 0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 42.953 42.953 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 231.951 231.951 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 389.196 389.196 
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις (151.740) (151.740)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (293.279) (293.279)
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις (30.626) (30.626)
∆άνεια (352.598) (352.598)
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας  (103.071)
Ποσοστό Συμμετοχής  70,00%
    
Εύλογη Αξία   (72.150)

 
Οι ανωτέρω εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την 
εξαγορασθείσα εταιρεία BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  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 1.050.021 
    - Μετοχές 0 
Σύνολο τιμήματος απόκτησης  1.050.021 
Πλέον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του 
ενεργητικού κατά την ημερομηνία της απόκτησης που 
αναλογούν στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (30%) (30.921) 
Θεωρητική αξία μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος 1.019.100 
Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του 
ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) της αποκτώμενης κατά 
την ημερομηνία της απόκτησης (100%) (103.071) 
Σύνολο υπεραξίας 1.122.171 

 
 
Η καθαρή ταμειακή εκροή από την απόκτηση της συμμετοχής προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 
Μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μετρητά 1.050.021 
Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγορασθείσας 
επιχείρησης (389.196) 
Σύνολο 660.825 

 
Για την περίοδο από την ημερομηνία απόκτησης ως την ενδιάμεση ημερομηνία αναφοράς η αποκτηθείσα εταιρεία 
εισέφερε έσοδα ποσό  € 140.423 και καθαρά κέρδη ποσό € 17.866 στον Όμιλο τα οποία περιλήφθηκαν στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα. 
 
Το σύνολο των πωλήσεων και του αποτελέσματος  της αποκτηθείσας εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2009 
ανήλθε σε € 703.024 και ζημιές € 189.977, αντίστοιχα. 
 
11. Διαθέσιμα 
 
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις διαμορφώνεται για την κλειόμενη περίοδο 
3,20%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου κατά την 30.06.2009, είναι τοποθετημένο 
στην Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. 
 
12. Δάνεια 
 
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 
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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 – 30.06.2009, 
με τους αναλογούντες τόκους οι οποίοι ανήλθαν σε ποσό € 1.503.429. 
 
13. Πρόγραμμα χορήγησης μετοχών της μητρικής εταιρείας σε μέλη του ΔΣ 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 
1.1.2009-30.06.2009, ανέρχεται σε ποσό € 286.147. 
 
14. Φόρος Εισοδήματος 
 
Το έξοδο του φόρου εισοδήματος του ομίλου και της εταιρίας αναλύεται κατά την περίοδο 1.1-30.06.2009 και την 
συγκριτική της ως ακολούθως: 

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Τρέχον έξοδο φόρου 4.778.414 3.815.086 1.164.641 300.000
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 7.902 (11.905) 301.348 229.034
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 308.697 220.000 150.000 150.000
Σύνολο 5.095.013 4.023.182 1.615.989 679.034

Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

 
 
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 € 20.086.694, έναντι δανεισμού. 
 
16. Δεσμεύσεις 
 
∆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: 
 
Δεσμεύσεις

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 1.339.174 1.072.786 997.816 880.154

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 5.908.719 5.963.845 4.925.738 5.204.965

Άνω των  5 ετών 5.329.240 6.632.328 4.707.640 5.886.408
Σύνολο 12.577.132 13.668.959 10.631.194 11.971.527

Ποσά σε €Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Δεσμεύσεις

30/6/2009 31/12/2008

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 1.435.539 1.215.247

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 1.566.464 2.897.550
Σύνολο 3.002.003 4.112.797

Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Οι εγγυητικές επιστολές και οι λοιπές εγγυήσεις του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 30.06.2009, έχουν ως εξής: 
 
Δεσμεύσεις

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Εγγυήσεις

Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους θυγατρικών 67.532.284 82.643.028 50.000.000 66.904.000

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών 730.920 730.920 0 0

Εγγυήσεις δοθείσες που αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις 
οι οποίες σχετίζονται με ενσώματες ακινητοποιήσεις 239.160 59.263 0 0

Λοιπές εγγυήσεις 207.743 264.495 207.743 264.495
Σύνολο 68.710.108 83.697.706 50.207.743 67.168.495

Ποσά σε €Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
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 30.06.2009 
 

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 

Δήμο 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 Δικαστικές Υποθέσεις «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 
 
           1)  Υποθέσεις που δεν καλύπτονται από Mal-Practice 
Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν καλύπτονται από Mal-practice, ανέρχεται στο ποσό των 
€ 1,2 εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται 
ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση. 
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            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 12043/2006 απόφασης 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. 
 

3) Επιβολή Προστίμου του Κ.Β.Σ. από Σ.Δ.Ο.Ε. 
 

Το Σώμα ∆ίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με την υπ΄ αριθ. 1391/8-7-2004 Απόφαση Επιβολής Προστίμου του 
Κ.Β.Σ. επέβαλε στην Εταιρεία πρόστιμο ύψους € 288.191 για τη διαχειριστική περίοδο 2003. Κατά της ως άνω 
απόφασης έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία δεν έχει 
προς το παρόν προσδιοριστεί προς εκδίκαση. Σημειώνεται ότι μέρος του προστίμου, ανερχόμενο σε ποσό € 
68.881, έχει βεβαιωθεί και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. Εκτιμάται ότι το ποσό θα μειωθεί σημαντικά, 
μετά την πιθανολογούμενη ευδοκίμηση της προσφυγής. 
 

4) Υπόθεση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 
Α) Με την από 15.05.2007 αίτησή της η ετερόρρυθμη εταιρία ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της με 

αριθμό 9591/2007 ∆ιαταγής Πληρωμής του κ. ∆ικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία 
υποχρεωνόταν η Εταιρία να καταβάλει σ’ αυτή το ποσό των € 966.921, με το νόμιμο τόκο από 05.04.2007 μέχρι 
την εξόφληση, πλέον δικαστικής δαπάνης ποσού € 9.669. Η ∆ιαταγή Πληρωμής εκδόθηκε με βάση σειρά 
τιμολογίων, συνολικού ύψους € 966.921, τα οποία η ετερόρρυθμη εταιρία είχε εκδώσει προς την Εταιρία για την 
προς αυτή πώληση διαφόρων φαρμάκων. 

Β) Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής η Εταιρία άσκησε ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009 μετ’ αναβολή απο την δικάσιμο της 
08.10.2008. Εξάλλου, η Εταιρία είχε ζητήσει και είχε πετύχει από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας την έκδοση προσωρινής διαταγής για απαγόρευση εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής (μέχρι 
την έκδοση οριστικής απόφασης επί της επί της αίτησης αναστολής). Ωστόσο, η αίτηση για την αναστολή της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύσθηκε με βάση την εκδοθείσα ∆ιαταγή πληρωμής απερρίφθη από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας με τη με αριθμό 8381/2007 απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου. Κατόπιν τούτου, 
η Εταιρία κατέβαλε στην αντίδικο ετερόρρυθμη εταιρία το ποσό της διαταγής πληρωμής, που ούτως ή άλλως της 
όφειλε. Με την ανακοπή επιδιώκεται η αναγνώριση της υποχρέωσης της εταιρίας “ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.” και καταβάλει στην Εταιρία τα μισθώματα, που οφείλει και που κατά την Εταιρία ανέρχονται σε περίπου 
€ 610.000, ενώ η αντίδικος εταιρία αναγνωρίζει ότι οφείλει μισθώματα ύψους μόνο περίπου € 216.000. 

Γ) η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει ασκήσει κατά της Εταιρίας την από 18.03.2008 αγωγή της ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009 μετ’ αναβολή από την 
δικάσιμο της 08.10.2008, με την οποία ζητά να της καταβληθεί ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη το ποσό 
των € 6.690.302 άλλως το ποσό των € 3.968.823, άλλως το ποσό των € 2.381.293 άλλως το ποσό των € 
1.247.344, για παράβαση εκ μέρους της Εταιρίας αποκλειστικής σύμβασης για προμήθεια φαρμάκων που δήθεν 
είχε συνάψει με την ενάγουσα.H υπόθεση συζητήθηκε στην παραπάνω δικάσιμο και αναμένεται απόφαση. 

Η εκτίμησή μας είναι ότι η αγωγή θα απορριφθεί στο σύνολό της αφού ακόμα και αν υποτεθεί ότι υπήρχε 
τέτοια σύμβαση μεταξύ μας πράγμα το οποίο αρνούμεθα α) αυτή είναι απολύτως άκυρη εκ του νόμου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Α.Ν 1384/1938  και β) γιατί ούτως ή άλλως σε πρόσθετη πράξη σε μισθωτήριο 
που έχει συναφθεί μεταξύ μας συμφωνήθηκε ρητά ότι η μεταξύ μας συνεργασία για την προμήθεια φαρμάκων 
είναι ΑΟΡΙΣΤΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ και μπορεί να ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ απο οποιονδήποτε των συμβαλλομένων με ΕΓΓΡΑΦΗ 
προειδοποίηση ενός μηνός την οποία και τήρησε η Εταιρία.  
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Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή εκτιμούμε ότι θα είναι για ποσό μικρότερο του € 1.247.344. 
∆) η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει ασκήσει κατά της Εταιρίας την απο 10.11.2008 αγωγή της ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009, με την οποία ζητά να 
της καταβληθεί ως αποζημίωση για δήθεν ηθική της βλάβη το ποσό των € 100.000. Η εκτίμησή μας είναι ότι η 
αγωγή θα απορριφθεί σε κάθε δε περίπτωση ακόμα και αν γίνει δεκτή θα είναι για μικρό ποσό. 

 
5) Απαιτήσεις του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΕΛΕΝΗ 

ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 
Α) Η Εταιρία έχει ασκήσει κατά της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία ζητά να της αποδώσει η παραπάνω εταιρία τη χρήση του μισθίου, λόγω λύσης 
της από 29.05.1991 σύμβασης μίσθωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε με σειρά ιδιωτικών συμφωνητικών.  

Β) Επίσης, η Εταιρία έχει ασκήσει κατά της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας αγωγή ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία ζητά να της καταβάλει η παραπάνω εταιρία το ποσό των € 
609.252 το οποίο αντιστοιχεί στα μισθώματα για το χρονικό διάστημα από 01ης.01.2006 έως 31ης.12.2006 και 
στο ½ του χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από 01ης.01.2006 έως 31ης.03.2006.  

Γ) Τέλος, η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρία έχει ασκήσει αντίθετη αγωγή κατά της Εταιρίας ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί ότι i) το οφειλόμενο μίσθωμα προς την 
Εταιρία ανέρχεται σε ποσοστό 14,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της ετερόρρυθμης εταιρίας (το μίσθωμα της 
ετερόρρυθμης εταιρίας υπολογιζόταν επί τη βάσει των ακαθάριστων εσόδων της) και ii) από τη 15η.07.2006 μέχρι 
και τη 17η.05.2007, ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής η ετερόρρυθμη εταιρία δεν οφείλει μισθώματα. Και οι 
τρεις παραπάνω αγωγές είχαν προσδιοριστεί μετά από αναβολές και αντίστοιχες κλήσεις για συνεκδίκαση στις 
6.11.2008, οπότε και ανεβλήθησαν ξανά για τις 5/3/2009. Κατά την ως άνω δικάσιμο συζητήθηκαν και οι 3 ως 
άνω αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δίκασε κατά τη διαδικασία των μισθωτικών 
διαφορών και εξεδόθη η υπ’ αριθ. 1425/2009 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου με την οποία : 1) Απορρίφθηκε η 
αγωγή της εταιρίας μας για την απόδοση του μισθίου ως αόριστη. 2) Απορρίφθηκε η αρνητική αναγνωριστική 
αγωγή της αντιδίκου κατά τα αιτήματα που αφορούσαν (α) στην αναγνώριση της ανυπαρξίας του από 31/7/2006 
συμφωνητικού και (β) στην αναγνώριση ότι το μηνιαίο μίσθωμα από 1/4/2006 έως 14/7/2006 ανήρχετο σε 
ποσοστό 14,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της αντιδίκου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην από 29/5/1991 
σύμβαση μίσθωσης και (γ) έγινε εν μέρει δεκτή κατά το αίτημα που αφορά στην αναγνώριση της μη ύπαρξης 
υποχρέωσης της ενάγουσας για καταβολή στην εταιρία μας μισθωμάτων για το διάστημα από 1/1/2007 έως 
31/5/2007. 3) Με την ως άνω απόφαση κρίθηκε επίσης καταρχήν παραδεκτή η καταψηφιστική αγωγή μας για την 
καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων από 1/4/2006 έως 31/12/2006 και διετάχθη η επανάληψη της συζήτησης 
μετά από τη διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και ο διορισμός πραγματογνώμονα, ο οποίος θα 
προσδιορίσει, με την έκθεσή του αφενός το ύψος των γενομένων από την αντίδικο – μισθώτρια πωλήσεων του 
χρονικού διαστήματος από 1/1/2006 έως 31/12/2006 και των ακαθαρίστων εσόδων της αντιδίκου και αφετέρου 
θα προσδιορίσει επ’  αυτών το ύψος του οφειλομένου κατά μήνα μισθώματος κατά ποσοστό 14,5% για το χρονικό 
διάστημα από 1/1/2006 έως 31/3/2006 κατά ποσοστό 24% για το χρονικό διάστημα από 1/4/2006 έως 
31/12/2006. 

 
6) Υπόθεση «THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Α.Ε.» 
 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ Α.Ε.» άσκησε κατά της 
εταιρίας μας την από 23/10/2008 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  με την οποία ζητά 
αφενός να αναγνωρισθεί η ακυρότητα μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού  - σύμβασης τροφοδοσίας, λόγω 
δήθεν κατάρτισής του υπό το κράτος απειλής και αφετέρου να υποχρεωθούμε να της καταβάλουμε το ποσό των 
€ 752.341 άλλως το ποσό των € 480.970 ως αποζημίωση (διαφέρον εκπληρώσεως), λόγω της επικαλούμενης 
αδικοπραξίας (απειλής). Η υπόθεση εκδικάζεται κατά την Τακτική ∆ιαδικασία στη δικάσιμο της 7/10/2009, πλην 
όμως εκτιμάμε ότι θα απορριφθεί προεχόντως για λόγους ουσιαστικής αβασιμότητας και δευτερευόντως διότι η 
ενάγουσα εταιρία εκπλήρωσε πλήρως τις απορρέουσες από την δήθεν άκυρη σύμβαση υποχρεώσεις της και 
κοινοποίησε την εν λόγω αγωγή της σχεδόν δύο έτη μετά την σύναψη του εν λόγω συμφωνητικού και μόλις δύο 
μήνες πριν τη λήξη της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης. 
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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 
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 Διάταγμα 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 και βρίσκεται σε 
εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007 και 2008, οι θυγατρικές της εταιρείες Y- LOGIMED Α.Ε. 
έως και τη χρήση 2006 , ΑΝΙΖ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006, η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005 και 
βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 και 2007, η εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη 
χρήση 2007, η εταιρεία ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006 , η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε. έως και τη χρήση 2006 , η εταιρεία Y-PHARMA Α.Ε. έως και τη χρήση 2006 , η εταιρεία ALPHA LAB Α.Ε. έως 
και τη χρήση 2006 , 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, η εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
∆ΘΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. έως και τη χρήση 2008, ενώ οι παρακάτω εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί 
φορολογικά από συστάσεώς τους: α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. «STEM HEALTH SA» 
(26/04/2007), β) STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. (4.12.2007), γ) STEM HEALTH UNIREA S.A. (18.9.2008) στ) Valone 
Co Ltd (1999), δ) HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.H.A. (22/05/2007).  

 
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. 
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18. Προβλέψεις 
 
Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 30.06.2009 ανέρχεται για 
τον Όμιλο σε € 10,6 εκατ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου την 30.06.2009 
ανέρχεται σε € 1,5 εκατ. 
 
19. 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. 
 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ A.E.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Α .Ε. ΛΗΤΩ Α .Ε.
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε. ΑΛΦΑ LAB A.E. VALONE CO LTD ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤΔ STEM HEALTH Α.Ε.
STEM HEALTH 
HELLAS Α.Ε.

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

ΜΑΓΝΗΤIKH ΥΓΕΙΑ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. -                                    8.256.670                       600                                   23.638                 -                                -                          -                              -                                    20.168                  -                           -                         3.150                      130.909                101.822                8.536.957                 
ΜΗΤΕΡΑ A.E. 6.765                             -                                    1.111.142                          1.650                   -                                354                      -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                           -                           1.119.911                 
ΛΗΤΩ Α.Ε. 140                                -                                    -                                       -                          949                            11.689                 -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                           -                           12.778                      
ΑΛΦΑ  LAB A.Ε. 96.401                           225                                -                                       106.880               -                                -                          -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                           -                           203.506                    
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ -                                    -                                    -                                       -                          -                                -                          8.675                       -                                    -                           -                           -                         -                             -                           -                           8.675                        
STEM HEALTH HELLAS S.A. -                                    -                                    -                                       -                          -                                -                          -                              -                                    -                           -                           366.863              -                             -                           -                           366.863                    
STEM HEALTH UNIREA -                                    -                                    -                                       -                          -                                -                          -                              -                                    -                           162.493                -                         -                             -                           -                           162.493                    
Y-LOGIMED A.E. 11.204.813                     3.803.950                       -                                       522.592               -                                958                      664                          -                                    -                           142                       -                         -                             -                           -                           15.533.119               
Y PHARMA Α.Ε. 54.163                           6.997                             -                                       -                          -                                -                          1.456                       1.484                              -                           -                           -                         -                             -                           -                           64.101                      
ANIZ A.E. 20.532                           -                                    -                                       -                          -                                -                          -                              -                                    -                           -                           -                         31                          -                           -                           20.563                      
ΣΥΝΟΛΟ 11.382.814                  12.067.842                  1.111.742                       654.760             949                           13.001               10.795                   1.484                            20.168                162.635              366.863            3.181                    130.909              101.822              26.028.966               

Π
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  Α .Ε. ΜΗΤΕΡΑ  A.E.
ΜΗΤΕΡΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Α .Ε. ΛΗΤΩ Α .Ε. ΑΛΦΑ  LAB A.E. VALONE CO LTD ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤΔ STEM HEALTH S.A.
STEM HEALTH 
HELLAS S.A.

STEM HEALTH 
UNIREA Y-LOGIMED A.E. Y PHARMA A.E. ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ   ΑΕ -                                    75.096                           611                                   9.271                   197.200               4.145.102                 510.773                          -                           23.468                  -                         683.364                  2.512                    5.647.397                 
ΜΗΤΕΡΑ  A.E. 12.606                           -                                    -                                       1.161                   -                          -                              -                                    -                           90.018                  -                         -                             -                          103.785                    
ΛΗΤΩ Α.Ε. 140                                -                                    -                                       -                          -                          -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                          140                           
ΑΛΦΑ LAB AE 47.372                           225                                -                                       27.505                 -                          -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                          75.102                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ -                                    -                                    -                                       -                          -                          8.675                       -                                    -                           -                           -                         -                             -                          8.675                        
HYGEIA HOSPITAL TIRANA 553.742                         -                                    -                                       -                          -                          -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                          553.742                    
STEM HEALTH S.A. -                                    -                                    -                                       -                          -                          -                              -                                    -                           120.432                -                         -                             -                          120.432                    
STEM HEALTH HELLAS S.A. -                                    -                                    -                                       -                          -                          -                              -                                    20.032                  -                           266.863              -                             -                          286.895                    
Y-LOGIMED AE 4.587.599                       1.411.101                       -                                       421.019               710                      4.950                       -                                    -                           347                       -                         -                             -                          6.425.726                 
Y PHARMA 15.315                           -                                    -                                       -                          -                          -                              2.226                              -                           -                           -                         -                             -                          17.542                      
ANIZ A.E. 8.356                             377                                -                                       177                      -                          -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                          8.910                        
ΜΑΓΝΗΤΗΣ 756.793                         -                                    -                                       -                          -                          -                              -                                    -                           -                           -                         -                             -                          756.793                    
ΣΥΝΟΛΟ 5.981.923                    1.486.799                    611                                 459.133             197.910             4.158.727              512.999                        20.032                234.265              266.863            683.364                2.512                  14.005.138               

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2008

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

 
 
 
 



   

 38

 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες 30.06.2009 30.06.2009
Θυγατρικές - 125.909
Σύνολα - 125.909

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Λοιπά έσοδα/ έσοδα συμμετοχών 30/6/2009 30.06.2009
Θυγατρικές 8.411.048
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 12.485 12.485
Σύνολα 12.485 8.423.533

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Αγορές εμπ.των 30/6/2009 30/6/2009
Θυγατρικές - 10.735.986
Σύνολα - 10.735.986

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Λοιπές δαπάνες 30/6/2009 30/6/2009
Θυγατρικές - 646.828

Σύνολα - 646.828  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Απαιτήσεις 30/6/2009 30/6/2009
Θυγατρικές - 5.647.397
Σύνολα - 5.647.397

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Υποχρεώσεις 30/6/2009 30/6/2009
Θυγατρικές - 5.981.923

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 785.800 -

Σύνολα 785.800 5.981.923  
 
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
30/6/2009

Ενεργητικό

Καταθέσεις 9.246.988
Προθεσμιακές καταθέσεις 50.000.000

Παθητικό

∆άνεια αναληφθέντα 214.814.766
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 11.693.207
Λογαριασμός Factoring 3.188.442
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 3.000.455  
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009

Έσοδα

Έσοδα από ενοίκια 100.048
Πιστωτικοί τόκοι 64.638
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 1.640.978
Άλλα έσοδα 101.055

Έξοδα

Τόκοι και λοιπά έξοδα χρημ/σης 3.560.604
∆ιάφορα έξοδα χρηματοδότησης 53  
 
Παροχές προς βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη  
 
Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 2.390.017 2.161.096 862.031 1.030.718
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 163.955 145.020 47.680 56.852
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0 14.420 0 14.420
∆ικαιώματα συμμετοχικών τίτλων 286.147 8.802 286.147 8.802

Σύνολο 2.840.119 2.329.339 1.195.857 1.110.792

Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

 
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους).  
 
20. Κέρδη ανά μετοχή και Μερίσματα 
 
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. 
 

Ποσά σε € Ποσά σε €

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 11.060.302 8.104.640 13.220.850 11.445.852 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 125.630.910 125.630.910 125.630.910 125.630.910 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0880 0,0645 0,1052 0,0911 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Εντός της περιόδου η Εταιρεία ενέκρινε μέρισμα ποσού € 6,281 χιλ. και επιστροφή κεφαλαίου € 15,075 χιλ. στους 
Ιδιοκτήτες που αναλογούν στα κέρδη του 2008 (αντίστοιχη συγκριτική περίοδος : € 10,050 και επιστροφή 
κεφαλαίου € 10,050).  
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21. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 15.774.979 12.383.270 14.836.839 12.124.886
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 9.417.084 7.144.103 3.723.290 3.451.789
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 639.660 519.856 312.858 276.470
Προβλέψεις 1.968.209 1.635.359 700.000 750.000
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές (37.372) - - -
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 400.081 - 269.781 -
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων (22.802) 41.321 9.978 3.590
Μερίδιο καθαρών κερδών /(ζημιών) από συγγενείς που ενοποιούνται με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης

 (125.879)  (71.404) - -

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (88.408) - - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωμάτων (89.627) (17.456)  (19.661) -
Αναβαλλόμενη Φορολογία (40.342) - - -
Εσοδο τόκων (2.995.595) (4.804.099)  (1.677.841) (4.771.119)
Εξοδο τόκων 8.662.274 15.279.199 5.885.687 13.785.687
Μερίσματα - -  (8.256.583) (10.097.763)
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων - 208.020 - -
Παροχές στο προσωπικό σε συμμετοχικούς τίτλους 286.147 8.802 286.147 8.802
Σύνολο προσαρμογών 17.973.430 19.943.701 1.233.655 3.407.456

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 33.748.410 32.326.971 16.070.494 15.532.342

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (1.069.906) 53.898  (63) 787.890
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (2.881.135) (27.099.794)  (9.017.183) (17.656.921)
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (3.152.684) -  (368.874) -
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 6.977.677 3.283.127 4.343.898 (1.440.570)

(126.048) (23.762.769)  (5.042.222) (18.309.601)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 33.622.361 8.564.202 11.028.272 (2.777.259)

Ποσά σε € Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
22. 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 30.06.2008 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 30.06.2008 αφορούν α) 
στις αποσβέσεις που υπολογίστηκαν για τα αναγνωριζόμενα άυλα στοιχεία και για τα αναπροσαρμοσμένα 
ενσώματα στοιχεία οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα κατά € 984.240 και β) στον υπολογισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας από την οποία προέκυψε ωφέλεια στα αποτελέσματα κατά € 196.848. 
 
Αναλυτικότερη παρουσίαση των ανωτέρω αναμορφώσεων, παρουσιάζεται στη σημείωση 7.31 των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31.12.2008. 
 
23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 
Η Εταιρεία από την 16η Ιουλίου 2009 προβαίνει στη διανομή του ποσού προ φόρων € 0,17 ανά μετοχή με τη 
μορφή μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου (constructive dividend). Η ταυτόχρονη διανομή αφενός του ποσού 
ύψους € 0,12 ανά μετοχή που θα επιστραφεί στους μετόχους συνεπεία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου 
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της και αφετέρου μερίσματος ύψους € 0,05 ανά μετοχή (επί του οποίου θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 
ύψους 10% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ήτοι καθαρού ποσού € 0,045 μερίσματος ανά μετοχή που θα 
διανεμηθεί δυνάμει της αποφασισθείσας από την Β’ Επαν. Τακτική Γενική Συνέλευση διανομής κερδών.  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Α∆Τ Α049114 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΧΑΡΑΜΗΣ 

Α∆Τ ΑΒ340781 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Α∆Τ ΑΒ606210 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
Α∆Τ Σ028050 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Α∆Τ Μ059001 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
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ΣΤ. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού 

Δανείου 
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 

 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού 

Δανείου 

Για την περίοδο 01.01.2009 έως 30.06.2009 

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
33/24.11.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 25/17.07.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΜΟ∆») διάρκειας 
πέντε έτη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 
1,0384735202 ομολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας 
ευρώ 4,50 ευρώ και τιμή μετατροπής 4,50 ευρώ που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 18/7/2006 μετ’ αναβολής 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 7/2/2007 Α’ Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις 453/2.11.2007 και 457/29.11.2007 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες εγκρίθηκαν τα περιεχόμενα 
του Ενημερωτικού ∆ελτίου καθώς και του συμπληρώματος του Ενημερωτικού ∆ελτίου, αντλήθηκαν καθαρά 
κεφάλαια 299.767 χιλ. ευρώ (300.015 χιλ. ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 245 χιλ. ευρώ). 
 
Από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου εκδόθηκαν 66.670.000 ονομαστικές ομολογίες 
μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών στις 21/1/2008. Η πιστοποίηση της κάλυψης του ΜΟ∆ έγινε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
στις 10/1/2008. 
 
Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό ∆ελτίο δεν υπήρξε μεταβολή στα έσοδα από την έκδοση του ΜΟ∆. 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με το Ενημερωτικό ∆ελτίο θα χρησιμοποιούντο για την στρατηγική ανάπτυξη 
του Ομίλου της Εκδότριας μέσα στα πλαίσια της γενικότερης επενδυτικής πολιτικής που η Εκδότρια εταιρεία 
προτίθετο να ακολουθήσει, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών 
υγείας.  
 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του «∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση του στις 02.12.2008, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης ομόφωνα αποφάσισε η Εκδότρια να προχωρήσει στην 
πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟ∆ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10.01.2009) στο 
102% επί της Τιμής Έκδοσης, βάσει των όρων του Ενημερωτικού ∆ελτίου της έκδοσης του ΜΟ∆. 
Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Τριακοσίων Έξι Εκατομμυρίων ∆εκαπέντε 
Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€ 306.015.300), το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟ∆ 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους όρους του ΜΟ∆ σε 102% επί της τιμής έκδοσης έκαστης ομολογίας. 
Για τις υπ’ αριθμό 1 και 2 σημειώσεις που αποτελούν τροποποίηση του δημοσιευμένου Ενημερωτικού ∆ελτίου το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές με την από 
03.12.2008 ανακοίνωση του. 
 
∆εν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας κατά της 
30/06/09. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό ∆ελτίο, τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου και την από 3.12.2008 ανακοίνωση της εταιρίας διατέθηκαν μέχρι την 30/06/2009, ως ακολούθως: 
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Ποσό που 
Καταβλήθηκε

Ποσό που 
καταβλήθηκε

Ποσό που 
καταβλήθηκε

HYGEIA Hospital Tirana Sh.A. 6,659 7,654
Μαιευτική Γυν/κή Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ 2,563 5,010

VALONE Co Ltd ‐ 3,542

Genesis Holding A.S. 4,527 19,726
B)Επενδύσεις σε λοιπές υποστηρικτικές 
δραστηριότητες

576 ‐

Γ) Αποπληρωμή δανείων  42,100 20,000

Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:

‐ επενδύσεις αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης 
υφισταμένων εγκαταστάσεων και χώρων νοσηλείας.

8,500.00
‐ επενδύσεις αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης 
υφισταμένων εγκαταστάσεων και χώρων νοσηλείας.

226 1,777

‐ επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και ιατρικού 
εξοπλισμού.

16,300.00
‐ επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και ιατρικού 
εξοπλισμού.

173 221

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

5,200.00
‐ επενδύσεις αναβάθμισης και αντικατάσταση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοικονόμηση ενέργειας ‐ 
αναβάθμιση ασθενοφόρων.

755 1,431

‐ προμήθεια και αγορα βιοϊατρικού και λοιπού 
εξοπλισμού

25,000.00
‐ προμήθεια και αγορα βιοϊατρικού και λοιπού 
εξοπλισμού

2,913 2,101

Δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ Δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ 245 2

300,015 60,736 60,736 239,279 61,464 61,464 177,815 0 0 177,815 ‐177,815 0

Συνολικό Διατεθέν 
Κεφάλαιο 01/07/2008 
έως και 31/12/2008

Υπόλοιπο 
Ομολογιακού 
δανείου την 
10.01.2009

0

0

Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
31/12/2008

0

0

Πρόωρη 
αποπληρωμή 
ομολογιακού 
δανείου την 
10.01.2009

‐132,658

‐45,157

188,591

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

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

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων

Συνολικό Διατεθέν 
Κεφάλαιο έως και 

30/06/2008

Αδιάθετο Υπόλοιπο 
30/06/2008Εξαγορασθείσες Εταιρίες/Επενδύσεις

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

245,015

ΕΠ
ΕΝ

ΔΥ
ΣΕ
ΙΣ

A) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας

45,157

55,932 132,658

55,000

Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:

4,312 50,688
5,532 45,157

56,424

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε χιλ.ευρώ)(Ποσά σε χιλ.ευρώ)

Σύνολο Σύνολο

Συνολικό Διατεθέν 
Κεφάλαιο 01/01/2009 
έως και 10/01/2009

Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
10/01/2009

0 132,658

0
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Ζ. Έκθεση Ευρημάτων επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της  «Έκθεσης Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση  Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» 

 
Προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες 
στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας, που αφορά την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών 
μετόχων που διενεργήθηκε την περίοδο 16/11/2007 με 14/12/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για 
τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων ∆ιαδικασιών Συναφών 
με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες 
διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.  
 
∆ιαδικασίες:  

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση ∆ιάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Ομολογιακού ∆ανείου», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 
αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  

2.  Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα 
στο Ενημερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις 
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και 
αυτών που αναφέρονται στην πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου.  

3.  ∆ιαπίστωση της πρόωρης αποπληρωμής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου στις 13/01/2009 και 
ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» της Εταιρείας κατά της 30/06/2009. 

 
Ευρήματα:  
 

1. Τα ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων 
Κεφαλαίων από την Έκδοση Ομολογιακού ∆ανείου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της 
Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  

2. Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που     προβλέπονται για 
το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό 
∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας 
συμπεριλαμβανομένου και αυτών που αναφέρονται στην πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου 
Ομολογιακού ∆ανείου.  

3. ∆ιαπιστώσαμε την πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου στις 13/01/2009 
και ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» Εταιρείας κατά της 30/06/2009. 
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Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη 
διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των 
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.  
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο 1/1/2009-30/6/2009 για τις οποίες χορηγήσαμε 
ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 6/8/2009.  
 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νίκος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 

 

 
 

 
 
 
 
 


