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ηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος από 01 Ιανοςαπίος 2009 έωρ 30 επηεμβπίος 2009
(ζύκθσλα κε ηελ απνθ. 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΝ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΖΝΩΝ ΤΓΔΗΑ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε
επηζθόπεζεο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή όπνηε απηή απαηηείηαη.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ : www.hygeia.gr

Ο Ομιλορ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ

Κύθινο εξγαζηώλ

ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2009: 18/11/2009

Μηθηά θέξδε

01/01-30/09/2009
263.330.818

01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2009
202.791.356
80.323.406

01/07-30/09/2008
65.668.791

41.511.117

42.170.262

8.606.291

10.553.882

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ

24.300.889

31.570.723

2.734.993

8.692.790

Κέξδε πξν θόξσλ

16.032.145

16.927.366

257.166

4.544.096

9.846.466

11.084.786

(833.500)

2.724.698

- Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ

11.749.847

10.528.458

689.545

2.423.818

- Δικαιώμαηα Μειοτηθίαρ

(1.903.379)

556.328

(1.523.045)

300.880

(2.120.563)
7.725.903
10.071.349

11.321
11.096.107
10.537.515

(1.019.952)
(1.853.452)
(100.873)

14.274
2.738.972
2.435.237

(2.345.445)

558.592

(1.752.579)

303.735

0,0935

0,0838

0,0055

0,0193

39.093.752

42.633.577

8.200.397

12.611.541

01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2009
98.328.390
31.557.109

01/07-30/09/2008
29.829.248

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ
Ο Ομιλορ
30/09/2009

Κέξδε µεηά από θόξνπο (Α)

Η Δηαιπεία
31/12/2008

30/09/2009

31/12/2008

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

250.036.682
168.030

233.278.633
169.314

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

138.356.076

139.817.825

3.385.183

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

242.054.408

241.536.502

366.223.010

11.345.715

9.854.756

2.321.582

109.300.720

89.362.194

58.373.799

31.074.141

199.576.107

22.501.893

782.335.772

913.595.331

555.907.843

Απνζέµαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

101.672.447 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
169.314 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) +
3.679.886 (Β)- Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ

102.934.348
168.030

371.049.131

- Δικαιώμαηα Μειοτηθίαρ

2.183.995 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
42.933.193 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
189.807.965 επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη απνζβέζεσλ

Η Δηαιπεία

711.495.931
01/01-30/09/2009
105.618.844

Κύθινο εξγαζηώλ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην

51.508.673 Μηθηά θέξδε
272.807.810 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
324.316.483 θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ

18.542.210

19.691.054

2.432.561

3.092.991

12.063.173

14.539.935

1.005.289

3.498.245

0 Κέξδε πξν θόξσλ
324.316.483 Κέξδε µεηά από θόξνπο (Α)

15.755.491

13.601.253

918.652

1.476.367

14.202.212

12.347.274

981.362

901.423

14.202.212

12.347.274

981.362

901.423

0

0

0

0

0

0

0

0

14.202.212

12.347.274

981.362

901.423

14.202.212

12.347.274

981.362

901.423

0

0

0

0

0,1130

0,0983

0,0078

0,0072

17.768.127

19.757.400

3.006.613

5.263.921

51.508.673

51.508.673

51.508.673

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

268.297.265

288.632.091

264.920.447

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)

319.805.938

340.140.764

316.429.121

31.400.667

38.954.767

0

351.206.605

379.095.531

316.429.121

Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

33.885.562

33.135.331

0

0

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

75.689.002

73.153.275

19.801.775

19.320.025

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β)
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
(γ) + (δ)

- Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ
- Δικαιώμαηα Μειοτηθίαρ

231.900.281

328.778.624

189.000.000

89.654.322

99.432.570

30.676.948

431.129.167

534.499.800

239.478.723

312.953.140 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) +
54.906.283 (Β)
- Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ
387.179.448

782.335.772

913.595.331

555.907.843

711.495.931

- Δικαιώμαηα Μειοτηθίαρ
Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ

επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη απνζβέζεσλ

Ο Ομιλορ
01/01-30/09/2009

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Η Δηαιπεία

01/01-30/09/2008

01/01-30/09/2009

Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ

01/01-30/09/2008

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε πξν θόξσλ

Ο Ομιλορ
16.032.145

16.927.366

15.755.491

13.601.253

Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Έζνδα από ρξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ - Παξαρσξεζέλησλ
Γηθαησκάησλ
Μεξίδην απνηειέζκαηνο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Λνηπά

329.791.544

7.725.903

11.096.107

14.202.212

12.347.274

-

0

0

0

429.220

281.680

429.220

281.680

Γηαθνξέο από ηελ αγνξά ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο

(8.432.443)

0

0

0

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

(3.079.384)

7.265.304

0

0

(1.161.539)

2.630.070

(1.161.539)

2.630.070

(6.320.546)

(10.653.125)

(6.281.546)

(10.050.473)

(15.075.709)

(10.050.472)

(15.075.709)

(10.050.473)

(1.974.430)

0

0

0

351.206.603

359.050.199

316.429.121

324.949.622

0

0

(0)

1

5.724.614

5.217.465

3.215.941

1.344.287

1.364.705 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

(81.211)

0

0

(2.924.915)

(7.544.155)

(11.120.533)

(90.148)

(78.044)

(19.661)

0

(75.879)

(99.241)

0

0

11.026.603

22.356.775

7.438.192

281.680

429.220

Απ'επζείαο κεηαβνιέο ζηα ίδηα θεθάιαηα

Παξνρή δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ ζην
(18.985.751) πξνζσπηθό

19.939.053 Απνζεκαηηθό κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ
281.680 Γηαλνκή Μεξηζκάησλ
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ
Δπίδξαζε από νξηζηηθνπνίεζε ηηκήκαηνο αγνξάο
(269.960) ζπγαηξηθήο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30.09.2009 θαη
(14.130.580) 30.09.2008, αληίζηνηρα)

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ

(1.488.751)

(1.340.753)

(137.587)

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

(2.311.439)

(24.193.100)

(8.457.399)

(14.012.200)

3.936.316

3.063.559

(4.417.697)

(12.111.345)

(11.893.238)

(10.320.451)

(9.940.611)

(5.454.104)

(3.571.338)

(354.365)

(1.202.843)

7.896.300

9.139.107

3.345.366

(8.543.286)

(23.647.471)

(15.586.122)

(20.865.735)

(26.397.665)

(31.167.448)

(19.836.369)

(6.761.505)

(7.280.132)

61.502

200.588

61.000

200.588

0

0

(6.996.807)

(250.000)

30/09/2008

324.316.483

11.140.898

429.220

30/09/2009

358.480.635

4.075.314

0

30/09/2008

379.095.531

14.883.010

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο
ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε
ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)

30/09/2009
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2009
θαη 01.01.2008, αληίζηνηρα)

Η Δηαιπεία

Μείνλ:

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη
ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ
παγίσλ
Υνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Αγνξά δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα
ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (β)

(38.970)

(58.691)

0

0

1.874.791

6.462.654

1.762.697

6.412.607

0

0

10.801.235

11.397.764

(52.917.596)

(28.817.940)

(21.999.115)

(15.916.838)

0

250.000

0

0

Υπηµαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Έιζππάξειρ από αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος
Ειζππάξειρ από εκδοθένηα / αναληθθένηα δάνεια
Εξοθλήζειρ δανείυν
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεµαηνδνηηθέο
µηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ
Μεξίζµαηα πιεξσζέληα
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπηµαηοδοηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (µείωζη) ζηα ηαµειακά διαθέζιµα
και ιζοδύναµα
πεπιόδος (α) + (β) + (γ)
Σαµειακά διαθέζιµα και ιζοδύναµα έναπξηρ
πεπιόδος
ςναλλαγμαηικέρ διαθοπέρ ζηα ηαμειακά
διαθέζιμα και ιζοδύναμα
Σαµειακά διαθέζιµα και ιζοδύναµα λήξηρ
πεπιόδος

308.183.897

333.183.717

273.000.000

316.877.814

(408.115.039)

(57.914.206)

(400.015.300)

(42.213.661)

(677.179)

(1.029.844)

0

(69.566)

(15.112.283)

(10.585.613)

(15.075.709)

(10.050.473)

(6.651.547)

(10.050.473)

(6.281.546)

(10.050.473)

(122.372.150)

253.853.581

(148.372.555)

254.493.641

(167.393.447)

234.174.748

(167.026.303)

230.033.517

199.576.107

8.870.649

189.807.965

3.924.669

(1.108.519)

11.321

(279.769)

0

31.074.141

243.056.718

22.501.893

233.958.186

10. Δπί ησλ παγίσλ ή αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνύ 20,7 εθ. επξώ. Δπί ησλ παγίσλ ή
αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
11. ηηο απ’ επζείαο κεηαβνιέο ηεο Καζαξήο Θέζεο ηεο Δηαηξίαο πνζό 1.161.539 επξώ αθνξά ζηελ επηβάξπλζε από
ηελ πξόσξε απνπιεξσκή ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ.
12. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν 01.01-30.09.2009 αλέξρνληαη ζε πνζό (2.120.563) επξώ θαη αθνξνύλ
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηε κεηαηξνπή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ζην λόκηζκα
ιεηηνπξγίαο (επξώ) ηεο κεηξηθήο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεξίνδν 01.01-30.09.2008 αλέξρνληαη ζε πνζό 11.321 επξώ.
13. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30.09.2009 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 18.11.2009.
14. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008 εθηόο
ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 3.2 ησλ εκεηώζεσλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ.

1. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 1.1.2009 – 30.09.2009 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηώζεηο
5 & 10 ησλ εκεηώζεσλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
ε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη
α) ε ζπγαηξηθή θαηά 100% εηαηξεία “Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Δπαγγειηζκόο Ληδ “ ε νπνία θαηέρεη άκεζα ηηο
εηαηξίεο “Δπαγγειηζκόο Γηαρεηξηζηηθή Ληδ “ , “ΑΚΔΟ Κηεκαηηθή “ θαη “Δπαγγειηζκόο Κηεκαηηθή Ληδ “, κε πνζνζηό
60%, ιόγσ απόθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηελ 7.7.2008, β) ε εηαηξεία “STEM HEALTH UNIREA S.A.”, ζηελ νπνία ην ΤΓΔΙΑ
Α.Δ ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηό 25% κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο θαηά 50% “STEM HEALTH A.E”, ιόγσ απόθηεζεο ηνπ
ειέγρνπ ηελ 18.9.2008 γ) ν όκηινο “Genesis Holding A.S.” ζηνλ νπνίν ην ΤΓΔΙΑ Α.Δ ζπκκεηέρεη άκεζα κε πνζνζηό
50%, ιόγσ απόθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηελ 8.12.2008, δ) ε εηαηξεία “ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΔ ΑΠΔΙΚΟΝΙΔΙ
Α.Δ.” ε νπνία ελνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, ην
Μάξηην ηνπ 2009, από ην πθηζηάκελν 20% ζην 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο θαη ε) ε εηαηξεία «BIO-CHECK
INTERNATIONAL Ιδησηηθό Πνιπηαηξείν Ιαηξηθή Α.Δ» ε νπνία ελνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο
ελνπνίεζεο ιόγσ απόθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηελ 1.6.2009.
Οη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο εηαηξείεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΙΑ ηεο
ελδηάκεζεο πεξηόδνπ 01.01-30.09.2009 θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζπγθξίζηκε πεξίνδν ηνπ 2008
ζην ζύλνιν ηεο πεξηόδνπ.
Σνλ Ινύλην ηνπ 2009, νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη όξνη ηεο ζπλαιιαγήο εμαγνξάο ηνπ Οκίινπ Genesis από ηνλ Όκηιν ΤΓΔΙΑ
ΓΘΚΑ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ππεξαμία ε νπνία έρεη πξνθύςεη από ηελ ελ ιόγσ εμαγνξά θαη ε νπνία
απεηθνλίδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, έρεη πξνζδηνξηζζεί βάζεη πξνζσξηλώλ αμηώλ, ε
νξηζηηθή εθηίκεζε ηεο νπνία ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε ηεο ρξήζεο 2009 (εκείσζε 9 ησλ Δλδηάκεζσλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).
ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ην “ΜΗΣΔΡΑ Α.Δ.” πξνρώξεζε ζε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο “ΛΗΣΩ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.” θαη “ΛΗΣΩ Α.Δ.” κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο από
73,83% ζε 88,62% θαη από 32,90% ζε 43,99% αληίζηνηρα. Καηόπηλ ηνύηνπ, ην έκκεζν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο
ΓΘΚΑ Τγεία Α.Δ. ζηηο δύν απηέο εηαηξείεο δηακνξθώλεηαη από 72,76% ζε 87,34% θαη από 69,11% ζε 87,39%,
αληίζηνηρα.
2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γ’ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο 2008, νινθιεξώζεθε ε εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ αλαγλσξηδόκελσλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ από ηνλ
Όκηιν ΜΗΣΔΡΑ Α.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2007.
Με βάζε ηηο αμίεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθηίκεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαηακεξηζκόο ηνπ θόζηνπο αγνξάο ζηα
αληίζηνηρα θνλδύιηα θαη ε αλάινγε κείσζε ηεο αξρηθά αλαγλσξηδόκελεο ππεξαμίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε Καηάζηαζε
πλνιηθώλ Δζόδσλ γηα ηελ πεξίνδν 30.09.2008 θαη ε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ
έιεμε ηελ 30.09.2009 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί αλαιόγσο. Παξαπέκπνπκε ζρεηηθά ζηε ζεκείσζε 21 ησλ εκεηώζεσλ
ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ «Γ.Θ.Κ.Α ΤΓΔΙΑ ΑΔ» ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 02.12.2008, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ηεο Ν.Α. Δπξώπεο νκόθσλα απνθάζηζε ε Δηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζηελ πξόσξε
νιηθή εμόθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ ζηελ πξώηε εηήζηα επέηεην ηεο έθδνζεο ηνπ
(10.01.2009), βάζεη ησλ όξσλ ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο έθδνζεο. ηηο 13.01.2009 ε Δηαηξεία θαηέβαιε ην
ζπλνιηθό πνζό θεθαιαίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ πξόσξε νιηθή απνπιεξσκή ηνπ θαη αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
Σξηαθνζίσλ Έμη Δθαηνκκπξίσλ Γεθαπέληε Υηιηάδσλ Σξηαθνζίσλ Δπξώ (€ 306.015.300), ππνινγηδόκελν ζύκθσλα κε
ηνπο όξνπο ηνπ ζε 102% επί ηεο ηηκήο έθδνζεο έθαζηεο νκνινγίαο.
4. Σελ 17ε Ινπλίνπ 2009
πξαγκαηνπνηήζεθε ε Β’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο
Δηαηξίαο, ε νπνία απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε κεηξεηά θαη δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ, κε ηελ έθδνζε 37.689.273 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο
αμίαο εθάζηεο κεηνρήο 0,41 επξώ, νη νπνίεο δηαηέζεθαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ 2,20 επξώ αλά κεηνρή κε
αλαινγία 3 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 10 παιαηέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο ε αλσηέξσ Γ.. πξνέβε ζε αλάθιεζε ηεο απόθαζεο ηεο A’ Δπαλαιεπηηθήο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 22α Ιαλνπαξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ γηα
θαλνληζηηθνύο ιόγνπο. Σν ηειηθό πνζνζηό θάιπςεο ηεο Αύμεζεο ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ αλήιζε ζε 100% θαη ην
ζπλνιηθό πνζό ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ ζε € 82.916.400,6. Σν ζύλνιν ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαιύςνπλ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ύςνπο 306 εθαη. επξώ, ηα νπνία θαηεβιήζεζαλ ζηνπο
νκνινγηνύρνπο επελδπηέο γηα ηελ πξόσξε απνπιεξσκή ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ. Σν κεηνρηθό
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πιένλ αλέξρεηαη ζε 66.961.275,03 επξώ, δηαηξνύκελν ζε 163.320.183 θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,41 επξώ ε θάζε κία. Οη 37.689.273 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο,
μεθίλεζαλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υ.Α. ηελ 6ε Ννεκβξίνπ 2009.
5. Οη ζεκαληηθόηεξεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, νη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ
ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ
αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 58,2 εθ επξώ θαη 118 εθ επξώ αληίζηνηρα θαη αθνξνύλ ζε απαηηήζεηο αζζελώλ ή θιεξνλόκσλ
απηώλ, ησλ νπνίσλ θαιύπηνληαη από ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κε ηηο νπνίεο
νη ηαηξνί έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο, αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο (Mal Practice), θαη ζπκπιεξσκαηηθά όπνπ απηό
απαηηείηαη δύλαηαη λα γίλεη ρξήζε θαη ηεο ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο (Mal Practice) ηεο Δηαηξείαο
θαη ησλ Διιεληθώλ ζπγαηξηθώλ Δηαηξεηώλ (θιηληθώλ).
Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο 2,6 εθ. επξώ πεξίπνπ γηα δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Σν πνζό
ηεο αληίζηνηρεο πξόβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε 10,9 εθ. επξώ πεξίπνπ. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ
νπζηώδεηο επηβαξύλζεηο από άιιεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαζώο θαη
απνθάζεηο δηθαζηηθώλ νξγάλσλ πέξαλ ηεο πξόβιεςεο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηηζηεί.
6. Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο 1.2 εθ. επξώ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Σν
πνζό ηεο αληίζηνηρεο πξόβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε 1,9 εθ. επξώ πεξίπνπ. ρεηηθή αλάιπζε γηα ηηο
αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο θάζε εηαηξείαο παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 17 ησλ εκεηώζεσλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ.
7. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη ινηπέο πξνβιέςεηο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 10, 11 θαη 14
ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία».
8. Σν πξνζσπηθό ηνπ Οκίινπ ηελ 30.09.2009 ήηαλ 4.285 άηνκα (30.09.2008 : 2.673) θαη ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο
1.167 άηνκα (30.09.2008 : 1.137), αληίζηνηρα.
9. Σα πνζά ησλ εζόδσλ/εμόδσλ από ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 2009 πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα
ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 αλαιύνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Όμιλ ορ
Εηαιπεία
Έζνδα

12.485

11.031.384

Έμνδα

0

15.915.124

Απ αηηήζεηο

0

4.958.955

358.885

3.349.068

4.543.677

1.849.665

Τπ νρξεώζεηο
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

Μαξνύζη, 18 Ννεκβξίνπ 2009
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