ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 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 30 Σεπτεμβρίου 2010
(σύμφωνα με την αποφ. 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικ ονομικ ές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομικ ή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της μητρικής ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ν ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συν ιστούμε επομένως στον αναγν ώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επεν δυτικ ή επιλ ογ ή ή άλλ η συναλ λαγή με τον εκδότη, να αν ατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτών ται οι οικονομικές κ αταστάσεις καθώς και η έκ θεση
επισκ όπησης του νόμιμου ελεγκ τή, όποτε αυτή απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία Νομαρχία
Διεύθυνση Διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης των Εννιαμηνιαίων Οικονομικών
Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

: 23 Νοεμβρίου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Η Εταιρεία

Ο Ομιλος
30/09/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

31/12/2009

30/09/2010

31/12/2009

266.350.059
164.818
145.787.532
238.690.598
10.564.021
78.117.359
77.425.241
817.099.628

253.497.556
166.745
148.298.476
236.591.124
10.758.815
81.764.837
48.939.174
780.016.727

102.085.917
164.818
2.584.521
363.996.920
2.151.277
74.728.318
46.517.820
592.229.591

104.147.161
166.745
3.264.189
363.692.916
1.898.736
57.504.195
24.211.555
554.885.497

72.103.277
297.634.170
369.737.447
24.660.053
394.397.500
35.566.642
76.667.388
206.386.817
104.081.281
422.702.128
817.099.628

66.961.275
332.204.832
399.166.107
32.200.605
431.366.712
35.990.429
76.007.787
156.042.191
80.609.608
348.650.015
780.016.727

72.103.277
312.431.235
384.534.512
0
384.534.512
0
18.922.586
149.600.000
39.172.493
207.695.079
592.229.591

66.961.275
330.652.673
397.613.948
0
397.613.948
0
18.580.735
108.000.000
30.690.814
157.271.549
554.885.497

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ο Ομιλος
30/09/2010
30/09/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010
και 01.01.2009, αντίστοιχα)
431.366.712
383.338.652
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(23.372.908)
7.344.722
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
11.412.736
0
Μερίσματα
0
(6.281.546)
Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών
στους μετόχους
(24.498.027)
(15.075.709)
Mείωση μετοχικού κεφαλαίου
0
(36.574)
Επίδραση από οριστικοποίηση τιμήματος αγοράς θυγατρικής
0
(1.974.430)
Παροχή δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό
212.676
429.220
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(283.266)
0
Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών
(108.981)
(602.669)
Διαφορές από την αγορά συμμετοχής σε θυγατρικές
(331.442)
(10.911.584)
Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
0
(1.161.541)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2010
και 30.09.2009, αντίστοιχα)
394.397.500
355.068.541

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Η Εταιρεία
30/09/2010
30/09/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημίες) µετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

: Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
: www.hygeia.gr

397.613.948
76.445
11.412.736
0

324.316.483
14.202.214
0
(6.281.546)

(24.498.027)
0
0
212.676
(283.266)
0
0
0

(15.075.709)
0
0
429.220
0
0
0
(1.161.541)

384.534.512

316.429.121

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01/01-30/09/2010
102.967.207
12.575.417
6.467.652
2.451.683
76.445
76.445
0
0
76.445
76.445
0
0,0005
12.488.623

Η Εταιρεία
01/01-30/09/2009
01/07-30/09/2010
105.618.844
30.276.161
16.480.305
1.394.166
12.063.174
15.755.493
14.202.214
14.202.214
0
0
14.202.214
14.202.214
0
0,1130

01/07-30/09/2009
31.557.109
2.814.699

(512.170)
(2.366.219)
(1.771.430)
(1.771.430)
0
0
(1.771.430)
(1.771.430)
0
(0,0109)

17.787.788

1.005.290
918.654
981.364
981.364
0
0
981.364
981.364
0
0,0078

1.372.270

3.006.614

Ο Ομιλος
01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009
(18.114.416)
15.756.252
291.697
(160.467)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων
Μη ταμειακά έξοδα
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μερίσματα
Παροχή δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση εμπορικού χαρτοφυλακίου
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Έσοδα από την πώληση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)
Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων εμπορικού χαρτοφυλακίου
Αγορές Διαθέσιμων προς Πώληση χρηματοοικονομικών μέσων
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
Έκδοση κοινών μετοχών θυγατρικής
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έισροές/(εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα πωληθεισών θυγατρικών
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από
διακοπείσες δραστηριότητες
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

15.717.966

15.158.903

6.020.971

5.724.614

2.240.516
(20.473)
0
(500.779)
(121.729)
32.176
0
(309.534)
8.131.320
0
212.676
0

4.075.315
494.850
(75.879)
(81.211)
(90.148)
0
(371.893)
(3.053.496)
11.026.603
0
429.220
5.624

1.371.501
(105)
0
0
(29.987)
(92.824)
0
(163.380)
4.196.849
(17.500)
212.676
0

1.344.286
289.747
0
0
(19.661)
0
0
(1.853.697)
7.438.192
(9.556.583)
429.220
0

270.843
(15.415.759)
4.933.300
24.384.003
(182.579)

(1.488.751)
(2.064.223)
(247.216)
(14.012.200)
0

(252.541)
(17.663.724)
8.864.039
5.891.884
0

(137.587)
(8.457.399)
0
3.063.558
0

(6.779.581)
(3.537.407)
10.940.543

(12.111.345)
(5.454.104)
7.896.301

(3.318.858)
(1.170.685)
6.299.999

(10.320.451)
(354.365)
3.345.367

(31.707.479)
239.411
0
(258.530)
464.194
0
153.796
0
0
0
0
89.131
47.647
(30.971.830)

(31.167.448)
61.502
12.448
(22.729.753)
0
0
164.262
(31.959)
(51.418)
0
(1.050.021)
1.874.791
(415.583)
(53.333.179)

(6.830.066)
0
0
0
0
15.750
53.521
0
0
(14.663.072)
0
44.849
0
(21.379.018)

(6.761.505)
61.000
0
(20.964.038)
0
10.801.235
98.303
0
0
(6.996.807)
0
1.762.697
0
(21.999.115)

11.412.736
141.000
(372.716)
(450.000)
67.894.024
(18.039.853)
0
(109.173)
(632.730)
(24.498.027)
(126.547)
35.218.714

0
0
0
0
308.183.897
(408.115.039)
(6.281.546)
(370.001)
(677.179)
(15.112.283)
349.583
(122.022.568)

11.412.736
0
(372.716)
0
50.500.000
(8.900.000)
0
0
0
(24.498.027)
0
28.141.993

0
0
0
0
273.000.000
(400.015.300)
(6.281.546)
0
0
(15.075.709)
0
(148.372.555)

15.187.427
29.105.654

(167.459.446)
199.576.107

13.062.974
21.695.860

(167.026.303)
189.807.965

5.643
35.861

201.022
0

0
0

0
0

(81.524)

(1.108.519)

0

(279.769)

0
44.508.897

25.445
31.074.142

0
34.758.834

0
22.501.893

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημίες) µετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Συνεχιζόμενες

01/01-30/09/2010
Διακοπείσες

δραστηρ/τες
238.559.269
10.813.812

δραστηρ/τες
662.399
13.135

(10.413.400)
(18.114.416)
(22.674.568)
(15.478.718)
(7.195.850)
(981.912)
(23.656.480)
(15.946.689)
(7.709.791)
(0,0940)
5.304.566

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Συνεχιζόμενες

01/01-30/09/2009
Διακοπείσες

239.221.668
10.826.947

δραστηρ/τες
263.330.818
41.247.419

δραστηρ/τες
285.121
(68.410)

(195.469)
291.697
283.572
166.740
116.832
0
283.572
166.740
116.832
0,0010

(10.608.869)
(17.822.719)
(22.390.996)
(15.311.978)
(7.079.018)
(981.912)
(23.372.908)
(15.779.949)
(7.592.959)
(0,0930)

24.024.996
15.756.252
9.625.752
11.564.231
(1.938.479)
(2.120.563)
7.505.189
10.046.199
(2.541.010)
0,0920

(176.243)
(160.467)
(160.467)
(85.208)
(75.259)
0
(160.467)
(85.208)
(75.259)
(0,0007)

23.848.753
15.595.785
9.465.285
11.479.023
(2.013.738)
(2.120.563)
7.344.722
9.960.991
(2.616.269)
0,0913

(9.986.146)
(13.442.859)
(12.796.119)
(9.464.722)
(3.331.397)
(544.671)
(13.340.790)
(9.856.002)
(3.484.788)
(0,0572)

(75.124)

5.229.442

39.183.899

(101.828)

39.082.071

(4.635.652)

Σύνολο

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Η Εταιρεία
01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009
2.451.683
15.755.493
0
0

Συνεχιζόμενες

Σύνολο
263.615.939
41.179.009

1/7 - 30/9/2010
Διακοπείσες

Συνεχιζόμενες

1/7 - 30/9/2009
Διακοπείσες

66.902.351
(3.100.465)

δραστηρ/τες
80.323.406
8.518.392

δραστηρ/τες
194.779
23.185

(146.953)
343.468
283.572
166.740
116.832
0
283.572
166.740
116.832
0,0010

(10.133.099)
(13.099.391)
(12.512.547)
(9.297.982)
(3.214.565)
(544.671)
(13.057.218)
(9.689.262)
(3.367.956)
(0,0562)

2.643.029
165.202
(907.071)
577.501
(1.484.572)
(1.019.952)
(1.927.023)
(52.450)
(1.874.573)
0,0046

(104.496)
(81.478)
(160.467)
(85.208)
(75.259)
0
(160.467)
(85.208)
(75.259)
(0,0007)

2.538.533
83.724
(1.067.538)
492.293
(1.559.831)
(1.019.952)
(2.087.490)
(137.658)
(1.949.832)
0,0039

(119.310)

(4.754.962)

8.200.919

(46.089)

8.154.830

δραστηρ/τες
δραστηρ/τες
66.779.445
122.906
(3.006.611)
(93.854)

Σύνολο

Σύνολο
80.518.185
8.541.577

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλ ου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές κ αταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2010 παρατίθενται αναλυτικά στις σημειώσεις 5 & 9 των Σημειώσεων των Ενδιάμεσων Οικ ον ομικών
Καταστάσεων.
Στις ενοποιημένες οικ ον ομικές καταστάσεις του Ομίλ ου κατά την 30.09.2010, συμπεριλ αμβάνονται με τη μέθοδο της ολ ικ ής ενοποίησης και τα αποτελέσματα της (α) «BIO -CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικ ό Πολ υιατρείο Ιατρικ ή Α.Ε», σε αντίθεση με την αν τίστοιχη συγκ ριτική περίοδο της
χρήσης 2009, που εμπεριέχον ταν γ ια τέσσερις μήν ες , ( β) ν εοαποκ τηθείσας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Σ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» από τον Ιούλιο του 2010. Επίσης, τα κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ποσού € 283.572 προέρχον ται από την πώληση της
θυγατρικ ής εταιρείας “Stem Health Unir ea S.A.” τον Αύγ ουστο του 2010.Τον Ιούνιο του 2009, οριστικ οποιήθηκαν οι όροι της συν αλ λαγής εξαγοράς του Ομίλου Genesis από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ΔΘΚΑ. Κατά τη διάρκ εια του δ’ τριμήνου της χρήσης 2009, ολοκληρώθηκε η εκτίμηση της εύλ ογ ης
αξίας των περιουσιακ ών στοιχείων , των αν αγνωριζόμεν ων άυλων στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκ αν από τον Όμιλο Genesis Holding A.S. κ ατά τη διάρκ εια της χρήσης 2008. Με βάση τις αξίες που προέκ υψαν από την εκτίμηση, πραγ ματοποιήθηκε ο καταμερισμός του
κόστους αγ οράς στα αντίστοιχα κ ον δύλια κ αι μειώθηκ ε ανάλογα η αρχικά αναγ νωριζόμεν η υπεραξία. Κατά συνέπεια, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 01.01- 30.06.2009 αναπροσαρμόστηκ αν. Παραπέμπουμε σχετικά στη σημείωση 21 των Εν διάμεσων Συνοπτικών
Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Οι ενοποιημένες οικ ον ομικές καταστάσεις του Ομίλ ου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλ αμβάνονται με την μέθοδο της πλ ήρους ενοποίησης από το δ’ τρίμηνο του 2009, στις ενοποιημένες οικον ομικές καταστάσεις του ομίλ ου «Marfin Investment Gr oup Συμμετοχών Α.Ε.» που έχει έδρα στην Ελλ άδα κ αι
κατέχει ποσοστό συμμετοχής άμεσα και έμμεσα 44,41% επί της εταιρείας «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» την 30 η Σεπτεμβρίου 2010.
3. Οι σημαντικ ότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφ ορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλ ου ανέρχονται περίπου σε 53,2 εκ ευρώ και 170 εκ ευρώ
αντίστοιχα κ αι αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων αυτών , μέρος των οποίων καλ ύπτεται από τα ασφάλιστρα που καταβάλλ εται από τις ασφαλ ιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγ ελματικής ευθύνης (Mal Pr actice). Σε κάθε δε
περίπτωση η εταιρεία είν αι ασφαλισμένη για την ως άνω αιτία ( αξιώσεις τρίτων σχετικά με ιατρικά σφάλματα) στην ασφ αλιστικ ή Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α», διατηρεί δε το δικαίωμα αναγωγ ής κατά των ιατρών. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη συσσωρευμένη πρόβλεψη ύψους 2,6 εκ .
ευρώ περίπου για δικ αστικ ές υποθέσεις. Το ποσό της αν τίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλ ο αν έρχεται σε 10,7 εκ. ευρώ περίπου. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύν σεις από άλλ ες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλ ου καθώς και αποφάσεις
δικ αστικ ών οργάν ων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί.
4. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη συσσωρευμένη πρόβλ εψη ύψους 375 χιλ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φ ορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης γ ια τον Όμιλο ανέρχεται σε 1,6 εκ. ευρώ περίπου. Σχετικ ή ανάλ υση γ ια τις ανέλεγ κτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται
στη σημείωση 17 των Σημειώσεων στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 η Σεπτεμβρίου 2010.
5. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις , κατά την έννοια των πα ραγράφων 10, 11 κ αι 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».
6. Το προσωπικό του Ο μίλου την 30.09.2010 ήταν 4.588 άτομα (30.09.2009 : 4.285) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.228 άτομα ( 30.09.2009 : 1.167), αντίστοιχα.
7. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων από την έναρξη της χρήσης 2010 που έχουν προκύψει από συναλ λαγές με τα συν δεδεμένα μέρη, κ ατά την ένν οια του Δ.Λ.Π. 24 αν αλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε χιλιάδες €
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
514
4.687
241
1.624
5.689

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
365
20.121
33.598
8.697
2.136

εμπράγματα βάρη.
9. Τα λοιπά συν ολ ικ ά έσοδα για την περίοδο 01.01- 30.09.2010 ανέρχον ται σε ποσό ( 981.912) ευρώ και αφ ορούν συναλλ αγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικ ον ομικών Καταστάσεων θυγατρικ ών εταιρειών στο ν όμισμα λειτουργ ίας (ευρώ) της μητρικ ής. Αντίστοιχα, γ ια την
περίοδο 01.01-30.09.2009 ανέρχον ται σε ποσό (2.120.563) ευρώ.
10. Οι Οικ ον ομικές Καταστάσεις της 30.09.2010 του Ομίλου κ αι της Εταιρείας εγ κρίθηκαν από το Διοικ ητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.11.2010.
11. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικ ής εταιρείας, που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγ εν είς της επιχειρήσεις.
12. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικ ές πολιτικές των ετήσιων οικ ον ομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, που αν αφέρονται στη σημείωση 6.7 των Σημειώσεων των Ετήσιων Οικονομικ ών Καταστάσεων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2010
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
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