
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου  : www.hygeia.gr Ο Οµιλος Η Εταιρεία
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ενδιάµεσων 01/01-31/03/2010 01/01-31/03/2009 01/01-31/03/2010 01/01-31/03/2009
Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.03.2010 : 19 Μαίου 2010 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 1.089.856 10.292.132 3.236.487 3.979.676
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Αποσβέσεις 5.105.408 4.780.610 1.999.435 1.789.541
Ο Οµιλος Η Εταιρεία Προβλέψεις 697.965 959.062 424.189 456.429

31/03/2010 31/12/2009 31/03/2010 31/12/2009 Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων (151.575) 0 0 0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητα (259.526) (2.459.700) (53.206) (1.094.920)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 256.161.475 253.497.556 104.953.405 104.147.161 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (29.926) 0 (9.346) 0
Επενδύσεις σε ακίνητα 166.103 166.745 166.103 166.745 Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες 0 20.568 0 0
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 147.659.305 148.298.476 3.053.514 3.264.189 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.184.372 5.176.923 946.323 3.825.399
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 237.906.179 236.591.124 363.740.142 363.692.916 Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 70.892 143.073 70.892 143.073
Αποθέµατα 11.762.011 10.758.815 2.169.971 1.898.736 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Απαιτήσεις από πελάτες 86.121.369 81.764.837 62.953.841 57.504.195 ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.867.769 48.939.174 22.855.525 24.211.555 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (981.574) (1.097.075) (271.235) (18.277)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  790.644.211 780.016.727 559.892.501 554.885.497 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (17.171.349) (18.152.517) (4.331.326) (4.496.239)

(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού (1.460.993) (1.903) 0 0
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 16.768.292 7.894.420 645.943 (1.467.150)
Μετοχικό κεφάλαιο 66.961.275 66.961.275 66.961.275 66.961.275 Μείον:
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 333.436.845 332.204.832 333.198.411 330.652.673 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.242.687) (5.935.840) (1.116.546) (5.052.871)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 400.398.120 399.166.107 400.159.686 397.613.948 Καταβεβληµένοι φόροι (174.634) (370.800) (25.017) (119.780)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 30.889.268 32.200.605 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.444.521 1.248.953 1.516.593 (2.055.119)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 431.287.388 431.366.712 400.159.686 397.613.948 Επενδυτικές δραστηριότητες
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 35.124.112 35.990.429 0 0 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (450.000) (8.062.332) 0 (5.762.928)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 76.454.897 76.007.787 18.735.581 18.580.735 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (7.150.650) (12.003.859) (2.615.538) (3.289.037)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 160.897.748 156.042.191 109.100.000 108.000.000 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 149.762 0 100 0
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 86.880.066 80.609.608 31.897.234 30.690.814 Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (2.661.342) (4.041.549)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  359.356.823 348.650.015 159.732.815 157.271.549 Τόκοι εισπραχθέντες 160.182 1.829.605 32.700 968.200
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 790.644.211 780.016.727 559.892.501 554.885.497 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.290.706) (18.236.586) (5.244.080) (12.125.314)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.320.958 227.617.843 9.000.000 220.000.000
Εξοφλήσεις δανείων (11.102.241) (302.661.409) (7.900.000) (301.489.519)

Ο Οµιλος Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (234.959) (699.652) 0 0
01/01-31/03/2010 01/01-31/03/2009 01/01-31/03/2010 01/01-31/03/2009 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.983.758 (75.743.218) 1.100.000 (81.489.519)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Κύκλος εργασιών 88.701.527 89.323.877 37.161.437 36.704.933 περιόδου (α) + (β) + (γ) (862.427) (92.730.851) (2.627.487) (95.669.952)
Μικτά κέρδη 9.856.093 18.242.351 5.914.227 7.026.220 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (3.147) (83.409) 0 0
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.993.444 13.030.390 4.108.526 6.710.155 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 28.245.723 106.761.847 19.068.373 94.138.013
Κέρδη  προ φόρων 1.089.856 10.292.132 3.236.487 3.979.676
Κέρδη  µετά από φόρους (Α) 868.435 8.051.414 2.474.845 3.798.032
    - Ιδιοκτήτες µητρικής 2.034.012 7.958.984 2.474.845 3.798.032
    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (1.165.577) 92.430 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (568.651) (1.322.428) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 299.784 6.728.986 2.474.845 3.798.032
    - Ιδιοκτήτες µητρικής 678.469 6.933.466 2.474.845 3.798.032
    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (378.685) (204.480) 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0125 0,0634 0,0152 0,0302

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 8.098.852 17.781.074 6.107.961 8.490.350
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

31/03/2010 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 
και 01.01.2009, αντίστοιχα) 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 299.784 6.728.986 2.474.845 3.798.032
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 70.892 143.073 70.892 143.073
∆ιαφορές από την αγορά συµµετοχής σε θυγατρικές (450.000) (10.974.905) 0 0
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 0 (1.161.539) 0 (1.161.539)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2010 και 
31.03.2009, αντίστοιχα) 431.287.388 378.074.267 400.159.686 327.096.049

Όµιλος Εταιρεία
Έσοδα 235.090 248.225
Έξοδα 2.423.792 7.472.122
Απαιτήσεις 19.359.242 40.169.254
Υποχρεώσεις 105.403.966 85.767.955
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.225.652 998.315

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ            ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
Α∆Τ Α049114                   Α∆Τ ΑΒ606210 Α∆Τ ΑΑ005000

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 58800-Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 21906-Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Η Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Α∆Τ Ν245069

Μαρούσι, 19 Μαΐου 2010

Ο Οµιλος

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010

(σύµφωνα µε την αποφ. 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η Εταιρεία

Α∆Τ Μ059001
ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της µητρικής ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
επισκόπησης του νόµιµου ελέγχου, όποτε αυτή απαιτείται. 

1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 31.03.2010 παρατίθενται αναλυτικά στις σηµειώσεις 5 & 9 των Σηµειώσεων των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων. 
Σε αυτές περιλαµβάνονται η εταιρεία “BIOCHECK” η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω απόκτησης του
ελέγχου την 31.05.2009 και δεν συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη συγκρίσιµη περίοδο του 2009. 
Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Οµίλου Genesis από τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ ∆ΘΚΑ. Κατά τη διάρκεια
του δ’ τριµήνου της χρήσης 2009, ολοκληρώθηκε η εκτίµηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των αναγνωριζόµενων άυλων
στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όµιλο Genesis Holding A.S. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008. Με βάση τις αξίες
που προέκυψαν από την εκτίµηση, πραγµατοποιήθηκε ο καταµερισµός του κόστους αγοράς στα αντίστοιχα κονδύλια και µειώθηκε ανάλογα η
αρχικά αναγνωριζόµενη υπεραξία. Κατά συνέπεια, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 01.01-31.03.2009 αναπροσαρµόστηκαν.
Παραπέµπουµε σχετικά στη σηµείωση 20 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για το δ’ τρίµηνο
του 2009, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου «Marfin Investment Group Συµµετοχών Α.Ε.» που έχει έδρα στην Ελλάδα και
κατέχει ποσοστό συµµετοχής άµεσα και έµµεσα 44,36% επί της εταιρείας «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». 
3. Οι σηµαντικότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχονται περίπου σε 53,2 εκ ευρώ και 170 εκ ευρώ
αντίστοιχα και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών, µέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισµα που καταβάλλεται από
τις ασφαλιστικές εταιρείες, µε τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συµβάσεις, αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης (Mal Practice). Σε κάθε δε
περίπτωση η εταιρεία είναι ασφαλισµένη για την ως άνω αιτία (αξιώσεις τρίτων σχετικά µε ιατρικά σφάλµατα) στην ασφαλιστική Εταιρεία
«ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α»,  διατηρεί δε το δικαίωµα αναγωγής κατά των ιατρών. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 2,6 εκ.
ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 10,9 εκ. ευρώ περίπου. ∆εν αναµένεται
να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Οµίλου καθώς και αποφάσεις
δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηµατιστεί. 
4. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 225 χιλ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης
πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 1,3 εκ. ευρώ περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται στη
σηµείωση 16 των Σηµειώσεων των Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2010. 
5. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις,
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία». 

8. Επί των παγίων ή ακινήτων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού 20,7 εκ. ευρώ. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο  01.01-31.03.2010 ανέρχονται σε ποσό (568.651) ευρώ και αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόµισµα λειτουργίας (ευρώ) της µητρικής. Αντίστοιχα, για
την περίοδο  01.01-31.03.2009 ανέρχονται σε ποσό (1.322.428) ευρώ. 
10. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.03.2010 του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 19.05.2010. 
11. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009, που αναφέρονται στη σηµείωση 6.7 των Σηµειώσεων των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 

6. Το προσωπικό του Οµίλου την 31.03.2010 ήταν 4.322 άτοµα (31.03.2009 : 4.185) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.204 άτοµα (31.03.2009 : 1.136), αντίστοιχα. 
7. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων από την έναρξη της χρήσης 2010 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  


