
Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Εµπορίου Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ο Οµιλος Η Εταιρεία
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.hygeia.gr 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: Σταύρος Κωνσταντίνος Κύκλος εργασιών 171.779.824 183.007.412 72.691.046 74.061.735

Αντιπρόεδρος: Βγενόπουλος Ανδρέας Μικτά κέρδη 13.820.423 32.729.027 11.181.251 13.665.606
Μέλη ∆.Σ.: Σουβατζόγλου Αρετή-∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Κοµνηνός Αλέξιος, Ευστρατιάδης Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Γεώργιος, Μιχαλόπουλος Αντώνιος Μη εκτελεστικά µέλη: Κυπριανίδης Αναστάσιος, και επενδυτικών αποτελεσµάτων (427.254) 21.381.967 6.979.822 11.057.884
Μαυρουδής Χρήστος, ∆εδούλης Ευάγγελος, Σεϊτανίδης Βασίλειος, Κοσµίδης Παρασκευάς Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (4.671.557) 15.591.050 4.817.902 14.836.839
Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη: Εδιπίδης Αλέξανδρος, Μουστάκας Μελέτιος Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (9.878.449) 10.532.823 1.847.875 13.220.850

Ηµεροµηνία έγκρισης των Εξάµηνων Οικονοµικών Καταστάσεων     - Ιδιοκτήτες µητρικής (6.013.996) 10.986.730 1.847.875 13.220.850
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 24 Αυγούστου 2010     - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (3.864.453) (453.907) 0 0
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (437.241) (1.100.611) 0 0
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (10.315.690) 9.432.212 1.847.875 13.220.850
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη     - Ιδιοκτήτες µητρικής (6.090.687) 10.098.649 1.847.875 13.220.850

    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (4.225.003) (666.437) 0 0
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0368) 0,0875 0,0113 0,1052

Ο Οµιλος Η Εταιρεία Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 και αποσβέσεων 9.855.932 30.893.353 11.096.362 14.761.513
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 266.767.867 253.497.556 105.653.103 104.147.161 Ο Οµιλος Η Εταιρεία
Επενδύσεις σε ακίνητα 165.460 166.745 165.460 166.745 01/04-30/06/2010 01/04-30/06/2009 01/04-30/06/2010 01/04-30/06/2009
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 147.056.958 148.298.476 2.911.535 3.264.189 Κύκλος εργασιών 83.078.297 93.683.535 35.529.609 37.356.802
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 237.476.400 236.591.124 363.875.204 363.692.916 Μικτά κέρδη 3.964.330 14.486.676 5.267.024 6.639.386
Αποθέµατα 11.096.140 10.758.815 2.193.476 1.898.736 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Απαιτήσεις από πελάτες 80.961.802 81.764.837 73.287.763 57.504.195 και επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.420.698) 8.351.577 2.871.296 4.347.729
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 52.219.377 48.939.174 23.665.843 24.211.555 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (5.761.413) 5.298.918 1.581.415 10.857.163
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  795.744.004 780.016.727 571.752.384 554.885.497 Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (10.746.884) 2.481.409 (626.970) 9.422.818

    - Ιδιοκτήτες µητρικής (8.048.008) 3.027.746 (626.970) 9.422.818
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (2.698.876) (546.337) 0 0
Μετοχικό κεφάλαιο 66.961.275 66.961.275 66.961.275 66.961.275 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 131.410 221.817 0 0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 325.556.921 332.204.832 332.437.528 330.652.673 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (10.615.474) 2.703.226 (626.970) 9.422.818
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 392.518.196 399.166.107 399.398.803 397.613.948     - Ιδιοκτήτες µητρικής (6.769.156) 3.165.183 (626.970) 9.422.818
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 27.910.828 32.200.605 0 0     - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (3.846.318) (461.957) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 420.429.024 431.366.712 399.398.803 397.613.948 Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0493) 0,0241 (0,0038) 0,0750
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 34.893.400 35.990.429 0 0 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 76.966.969 76.007.787 18.923.120 18.580.735 και αποσβέσεων 1.757.080 13.112.279 4.988.401 6.271.163
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 160.306.529 156.042.191 115.300.000 108.000.000
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 103.148.082 80.609.608 38.130.461 30.690.814
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  375.314.980 348.650.015 172.353.581 157.271.549
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  795.744.004 780.016.727 571.752.384 554.885.497 Ο Οµιλος Η Εταιρεία

30/06/2010 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2009
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 (10.315.690) 9.432.212 1.847.875 13.220.850

Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 Απ'ευθείας µεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια 0 10.549 0 0
Κέρδη προ φόρων (4.671.557) 15.591.050 4.817.902 14.836.839 Μερίσµατα 0 (6.281.546) 0 (6.281.546)
Πλέον / µείον προσαρµογές για: Mείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους 0 (15.075.709) 0 (15.075.709)
Αποσβέσεις 10.367.472 9.601.013 4.136.531 3.723.290 Mείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 (36.574) 0 0
Προβλέψεις 1.282.540 2.607.869 848.378 1.012.858 Επίδραση από οριστικοποίηση τιµήµατος αγοράς θυγατρικής 0 (1.974.428) 0 0
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων (252.141) (88.408) 0 0 Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 141.784 286.147 141.784 286.147
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (204.805) 0 (204.805) 0
δραστηριότητας (466.648) (2.655.688) (107.244) (1.398.082) Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών (108.980) (352.669) 0 0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (84.286) (89.627) (19.991) (19.661) ∆ιαφορές από την αγορά συµµετοχής σε θυγατρικές (449.997) (10.876.028) 0 0
Αναβαλλόµενη φορολογία 0 (40.342) 0 0 Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 0 (1.161.541) 0 (1.161.541)
Μερίσµατα 0 0 (17.500) (8.256.583) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2010 και 30.06.2009,
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες 0 (125.879) 0 0  αντίστοιχα) 420.429.024 357.309.065 399.398.803 315.304.684
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.730.250 8.662.274 2.286.664 5.885.688
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 141.784 286.147 141.784 286.147
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (209.850) (1.069.906) (294.740) (63)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.019.464) (2.881.135) (8.781.398) (9.386.057)
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 184.654 (3.152.684) 0 0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 17.788.973 6.977.699 5.387.146 4.343.898
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.454.238) (9.808.412) (2.094.132) (8.364.509)
Καταβεβληµένοι φόροι (3.661.133) (3.523.157) (1.170.685) (239.560)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 18.676.356 20.290.814 5.132.715 2.424.205
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 840 (22.823.993) 0 (20.964.038)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (21.488.291) (21.988.545) (5.309.917) (5.324.372)
Επενδύσεις σε θυγατρικές (450.000) (1.050.021) 0 0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 229.059 92.601 0 61.000
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 15.750 9.631.235
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 100.275 164.242 0 98.304
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εµπορικού χαρτοφυλακίου 0 (31.959) 0 0
Αγορές ∆ιαθέσιµων προς Πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων 0 (51.418) 0 0
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (10.795.522) (1.033.742)
Τόκοι εισπραχθέντες 83.833 1.761.342 37.549 1.677.841
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (21.524.284) (43.927.751) (16.052.140) (15.853.772)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (269.478) 0 (269.478) 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 20.946.655 247.488.635 15.200.000 220.000.000
Εξοφλήσεις δανείων (17.227.054) (348.399.787) (7.900.000) (341.015.300)
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία (109.735) (170.001) 0 0 Όµιλος Εταιρεία
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (552.291) (431.308) 0 0 Έσοδα 297.116 251.849
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές Έξοδα 2.506.309 12.792.724
δραστηριότητες (γ) 2.788.097 (101.512.461) 7.030.522 (121.015.300) Απαιτήσεις 319.456 30.651.714
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Υποχρεώσεις 1.728.703 7.243.323
περιόδου (α) + (β) + (γ) (59.831) (125.149.398) (3.888.903) (134.444.867) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 3.654.316 1.509.996
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (736) (461.835) 0 (269.781)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 29.050.730 73.964.874 17.806.957 55.093.317

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. O FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ 
Α∆Τ Α049114 Α∆Τ ΑΑ005000

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 58800-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

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

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Οµιλος Η Εταιρεία

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

      ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

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 30 Ιουνίου 2010

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 16310-Α΄ΤΑΞΕΩΣ

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΣΜΑΣ
Α∆Τ ΑΖ555377Α∆Τ Ν245069

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ ΑΒ606210

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 ελεγκτή, 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 – 30.06.2010 παρατίθενται αναλυτικά στις σηµειώσεις 5 & 9 των Σηµειώσεων των Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων. 
Σε αυτές περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και τα αποτελέσµατα της «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο
Ιατρική  Α.Ε», σε αντίθεση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήσης 2009, που εµπεριέχονταν για ένα µήνα. 
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 01.01-30.06.2009 αναπροσαρµόστηκαν.
Παραπέµπουµε σχετικά στη σηµείωση 22 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης από 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 44,41% επί της εταιρείας «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» την 30η Ιουνίου 2010. 
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 τα ασφάλιστρα 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 συσσωρευτική 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 συσσωρευτική πρόβλεψη ύψους 300 χιλ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της
αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 1,4 εκ. ευρώ περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας
παρατίθεται στη σηµείωση 16 των Σηµειώσεων στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 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». 
6. Το προσωπικό του Οµίλου την 30.06.2010 ήταν 4.521 άτοµα (30.06.2009 : 4.226) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.221 άτοµα (30.06.2009 :
1.156), 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:  

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  01.01-30.06.2010 ανέρχονται σε ποσό (437.241) ευρώ και αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές
από τη µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόµισµα λειτουργίας (ευρώ) της µητρικής. Αντίστοιχα, για την
περίοδο  01.01-30.06.2009 ανέρχονται σε ποσό (1.100.611) ευρώ. 
10. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 30.06.2010 του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις
24.08.2010. 
11. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας, που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και
συγγενείς της επιχειρήσεις. 
12. 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. 
 


