
 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2011 

(1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2011) 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 
 

 

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο 1.1.2011 – 31.03.2011 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.») στις 26 Μαΐου 2011 και έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr όπου 
και θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξης και δηµοσιοποίησής τους. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες 
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας 
και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
A) Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 2011  

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Σηµ. 31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώµατα Πάγια 7 257.380.548 263.215.712 99.546.376 100.624.313 
Υπεραξία επιχείρησης 168.913.918 186.548.915 0 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 135.072.288 145.771.739 2.869.327 2.994.970 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 8 0 0 285.576.328 298.965.954 
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 262.857 262.857 11.739 11.739 
Επενδύσεις σε ακίνητα 163.533 164.176 163.533 164.176 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 534.462 552.641 191.450 185.334 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.343.585 5.837.677 2.231.123 2.642.084 
Σύνολο 566.671.191 602.353.717 390.589.876 405.588.570

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέµατα 8.662.482 9.863.723 2.086.456 2.596.772 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 69.839.668 73.124.830 76.668.627 81.786.828 
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 39.250.896 27.575.213 20.827.477 8.124.208 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 34.759.231 35.917.942 27.558.832 27.001.190 
Σύνολο 152.512.277 146.481.708 127.141.392 119.508.998

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 0 10.859.285 0 0 

Σύνολο Ενεργητικού 719.183.468 759.694.710 517.731.268 525.097.568

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 72.103.277 72.103.277 72.103.277 72.103.277 
Υπερ το άρτιο 292.421.299 292.421.299 292.421.299 292.421.299 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας (13.564) (13.564) 0 0 
Λοιπά αποθεµατικά 5.831.151 5.375.806 5.134.465 5.134.465 
Αποτελέσµατα εις νέον (69.819.666) (64.178.479) (48.540.047) (49.546.844)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 300.522.497 305.708.339 321.118.994 320.112.197

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 23.457.400 20.440.978 0 0 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 323.979.897 326.149.317 321.118.994 320.112.197

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 47.648.383 49.789.966 7.911.555 7.905.702 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11.784.436 12.420.086 7.134.749 7.185.944 
Επιχορηγήσεις 701.150 737.151 0 0 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 10 51.452.834 33.017.055 0 0 
Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 11.693.716 11.506.189 1.914.246 1.839.246 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 511.617 520.241 77.203 76.583 
Σύνολο 123.792.136 107.990.688 17.037.753 17.007.475

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 45.930.122 63.453.017 28.337.528 29.252.208 
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 5.533.815 6.007.201 1.938.259 2.265.867 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 10 192.719.566 217.539.156 138.500.000 145.500.000 
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 592.144 621.630 0 0 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 26.635.788 32.926.781 10.798.734 10.959.821 
Σύνολο 271.411.435 320.547.785 179.574.521 187.977.896

Υποχρεώσεις συνδεδεµένες µε στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 0 5.006.920 0 0 

Σύνολο Υποχρεώσεων 395.203.571 433.545.393 196.612.274 204.985.371

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 719.183.468 759.694.710 517.731.268 525.097.568

Ποσά σε €
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B) Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ. 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Πωλήσεις 6 64.823.160 77.907.816 37.846.731 37.161.437 
Κόστος πωληθέντων (58.636.258) (66.741.231) (32.081.707) (31.247.210)
Μικτό Κέρδος 6.186.902 11.166.585 5.765.024 5.914.227 
Έξοδα διοίκησης (8.080.461) (5.929.826) (1.883.556) (1.921.458)
Έξοδα διάθεσης (1.380.872) (1.144.651) (267.069) (164.339)
Λοιπά έσοδα 2.308.133 2.009.908 413.619 352.077 
Λοιπά έξοδα (854.200) (506.537) (201.390) (71.981)
Λειτουργικό κέρδος / (ζηµία) (1.820.498) 5.595.479 3.826.628 4.108.526 
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (209.461) (120.831) 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά κόστη (3.570.659) (1.693.662) (2.381.825) (946.323)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 167.781 80.375 153.808 74.284 
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 6 (5.432.837) 3.861.361 1.598.611 3.236.487 

Φόρος εισοδήµατος 11 (860.717) (1.313.498) (591.814) (761.642)
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

(6.293.554) 2.547.863 1.006.797 2.474.845 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 8 (1.312.195) (1.679.428) 0 0 

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (7.605.749) 868.435 1.006.797 2.474.845 

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής 17 (5.162.140) 2.871.226 1.006.797 2.474.845 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (1.131.414) (323.363) 0 0 
0
Αποτελέσµατα από διακοπείσες ∆ραστηριότητες 
Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής 17 (479.047) (837.214) 0 0 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (833.148) (842.214) 0 0 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 2.801.321 9.854.533 5.767.928 6.107.961 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Εγκ.34) 2.728.113 9.824.547 5.767.649 6.107.901 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (7.605.749) 868.435 1.006.797 2.474.845 

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

411.412 (568.651) 0 0 

Συναλλαγµατικά κέρδη /(ζηµίες) διάθεσης επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού που αναγνωρίζονται στα κέρδη ή 
στις ζηµιές της περιόδου

427.382 0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους 838.794 (568.651) 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (6.766.955) 299.784 1.006.797 2.474.845 

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής (5.185.842) 678.469 1.006.797 2.474.845 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (1.581.113) (378.685) 0 0 

Κέρδη ανά µετοχή

Βασικά κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 17 (0,0294) 0,0176 0,0057 0,0152 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες 17 (0,0027) (0,0051) 0,0000 0,0000 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (0,0321) 0,0125 0,0057 0,0152 

Ποσά σε € Ποσά σε €

Ποσά σε € Ποσά σε €

 
 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες : Οι ζηµίες από διακοπείσες δραστηριότητες ποσού € 1.312.195 προέρχονται από 
την πώληση της Genesis Holding S.A. (Νοσοκοµεία Safak) στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2011. 
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Γ) Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 
2011 
 
Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αριθµός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Κέρδη εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους ιδιοκτήτες 
της µητρικής

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2010 163.320.183 66.961.275 310.931.854 39.042 4.731.608 16.502.328 399.166.107 32.200.605 431.366.712

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών

0 0 0 70.892 0 70.892 0 70.892 

Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών

0 0 0 0 (493.880) (493.880) 43.880 (450.000)

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0 0 0 0 70.892 (493.880) (422.988) 43.880 (379.108)

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 0 2.034.012 2.034.012 (1.165.577) 868.435 

Λοιπά συνολικά έσοδα:
 Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 

0 0 0 (379.011) 0 (379.011) (189.640) (568.651)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 0 0 0 (379.011) 0 (379.011) (189.640) (568.651)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 0 (379.011) 2.034.012 1.655.001 (1.355.217) 299.784 

Υπόλοιπο την 31/3/2010 163.320.183 66.961.275 310.931.854 39.042 4.423.489 18.042.460 400.398.120 30.889.268 431.287.388  
 

Υπόλοιπο την 1/1/2011 175.861.651 72.103.277 292.421.299 -13.564 5.375.806 -64.178.479 305.708.339 20.440.978 326.149.317

Μείωση µη ελεγχουσών συµµετοχών από πώληση ποσοστού 
θυγατρικών

0 0 0 0 0 0 4.597.535 4.597.535 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0 0 0 4.597.535 4.597.535 

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 0 (5.641.187) (5.641.187) (1.964.562) (7.605.749)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
 Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 

0 0 0 241.654 0 241.654 169.758 411.412 

 Συναλλαγµατικά κέρδη/(ζηµιές) διάθεσης επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού που αναγνωρίζονται στα κέρδη ή 
στις ζηµιές της περιόδου 

0 0 0 213.691 0 213.691 213.691 427.382 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 0 0 0 455.345 0 455.345 383.449 838.794 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 455.345 (5.641.187) (5.185.842) (1.581.113) (6.766.955)

Υπόλοιπο την 31/3/2011 175.861.651 72.103.277 292.421.299 (13.564) 5.831.151 (69.819.666) 300.522.497 23.457.400 323.979.897  
 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθµός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Κέρδη εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους 
ιδιοκτήτες της 

µητρικής

Υπόλοιπο την 1/1/2010 163.320.183 66.961.275 310.931.855 4.212.607 15.508.211 397.613.948

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών

0 0 70.892 0 70.892

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0 0 0 70.892 0 70.892

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 2.474.845 2.474.845

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 0 2.474.845 2.474.845

Υπόλοιπο την 31/3/2010 163.320.183 66.961.275 310.931.855 4.283.499 17.983.056 400.159.685  
 
Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθµός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Κέρδη εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους 
ιδιοκτήτες της 

µητρικής

Υπόλοιπο την 1/1/2011 175.861.651 72.103.277 292.421.299 5.134.465 -49.546.844 320.112.197

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 1.006.797 1.006.797

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 1.006.797 1.006.797

Υπόλοιπο την 31/3/2011 175.861.651 72.103.277 292.421.299 5.134.465 -48.540.047 321.118.994  
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∆) Συνοπτική Κατάσταση των Ταµειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ. 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 18 9.286.667 5.376.576 (622.273) 2.658.156 

Καταβληθέντες τόκοι (2.228.649) (1.757.228) (1.041.468) (1.116.546)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (659.357) (174.634) (427.608) (25.017)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.398.661 3.444.714 (2.091.349) 1.516.593 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 7 (2.436.752) (6.341.562) (644.773) (2.611.487)
Αγορές ασώµατων παγίων (115.222) (115.959) (101.126) (4.051)
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων 134.867 33.412 9.100 100 
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 0 (450.000) 0 0 
Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 1.012.524 0 1.401.294 0 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 98.128 38.572 84.496 32.700 
∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (125.000) (2.661.342)
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 9.025.000 0 
Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 2.048.295 (454.819) 0 0 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 741.839 (7.290.356) 9.648.991 (5.244.080)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 60.971.658 11.500.380 60.000.000 9.000.000 
∆άνεια πληρωθέντα (67.027.979) (11.102.276) (67.000.000) (7.900.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (212.656) (234.994) 0 0 
Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (2.098.684) 2.820.598 0 0 

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (8.367.661) 2.983.708 (7.000.000) 1.100.000 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα

(1.227.161) (861.934) 557.642 (2.627.487)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

35.468.921 28.411.867 27.001.190 21.695.860 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από 
διακοπείσες δραστηριότητες

582.280 699.430 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(31.963) (264.884) 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από 
διακοπείσες δραστηριότητες

(32.846) 261.737 0 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της 
περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

34.759.231 27.920.927 27.558.832 19.068.373 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της 
περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

0 325.289 0 0 

Ποσά σε € Ποσά σε €
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Ε) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ 
ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η Μαρτίου 2011 

 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Το 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 
(Τ.Κ 151 23). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
 
Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης διαθέτοντας συνολικά 6 ιδιωτικά 
νοσοκοµεία στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Κύπρο, µε άδειες συνολικής δυναµικότητας 1.404 κλινών µε 
συνολικά 69 χειρουργικές αίθουσες, 39 αίθουσες τοκετών και 11 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας µε 120 κλίνες, 
απασχολώντας περίπου 3.300 εργαζοµένους και περισσότερους από 4.000 συνεργάτες ιατρούς.  
 
Η Εκδότρια Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα εξής νοσοκοµεία: το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», την 
«ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ», το «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ», το 
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ», τον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΠΑΦΟΥ», και το «HYGEIA HOSPITAL TIRANA». 
 
Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθµιας παροχής υγείας µέσω του Κέντρου Μοριακής 
Βιολογίας & Κυτταρογενετικής «Άλφα-LAB», του ∆ιαγνωστικού Κέντρου «BIO-CHECK» στο κέντρο της Αθήνας 
και του «Πολυϊατρείου ∆υτικής Αθήνας» στο Περιστέρι.          
 
Επίσης, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων µε τη δηµιουργία από τον 
Ιούλιο του 2008 της θυγατρικής εταιρείας «Stem-Health Hellas Α.Ε.». Τέλος, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει 
εταιρεία εµπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίµων, φαρµακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης («Y-
LOGIMED A.E.»).    
 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας µέσω των δηµοσίων ταµείων τους και ασφαλιστικών οργανισµών.  Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο Όµιλος, σεβόµενος τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, επεδίωξε να 
συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας µε σεβασµό στον άνθρωπο, την κοινωνία  και το 
περιβάλλον.  
 
Ο Όµιλος Υγεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.» (MIG) από τον 
Οκτώβριο του 2009.  
 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 31.03.2011 απασχολούσε 1.225 άτοµα έναντι 1.204 την 31.03.2010, ενώ ο Όµιλος την 
31.03.2011 απασχολούσε 3.349 άτοµα έναντι 4.322 την 31.03.2010. 
 
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 2010, που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας.  
 
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 Εταιρείας και του 
Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 
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2.1 Νόµισµα παρουσίασης 
 
Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας έδρας της µητρικής του Οµίλου) και όλα τα ποσά 
εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
 
2.2 Συγκρισιµότητα 
 
Τα µεγέθη της ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της ενοποιηµένης Κατάστασης των Ταµειακών 
Ροών της τριµηνιαίας περιόδου που έληξε την 31/03/2010 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να περιληφθούν 
µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών δραστηριοτήτων τόσο της 
τρέχουσας τριµηνιαίας περιόδου αναφοράς όσο και της συγκριτικής τριµηνιαίας περιόδου, περιλαµβάνονται 
διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σηµείωση (βλ. σηµείωση 8.2), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5. 
 
Τα µεγέθη της ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31/03/2011 δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε 
τα µεγέθη της 31/12/2010, καθώς τα στοιχεία του ενεργητικού και των σχετιζόµενων µε αυτά υποχρεώσεων 
του νοσοκοµείου AVRUPA SAFAK κατά την 31/12/2010 είχαν ταξινοµηθεί ως µία οµάδα διάθεσης και 
παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά στα κονδύλια «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα 
προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα 
προς πώληση» σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5. Την 14/02/2011 γνωστοποιήθηκε η παύσης άσκησης 
του ελέγχου σε όλο τον Όµιλο GENESIS µε αποτέλεσµα να µην περιλαµβάνεται στον σύνολό του στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ (βλ. σηµείωση 8.2). 
 
3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο που έληξε την 31/03/2011 
περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι 
λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 
31/12/2010, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που ισχύουν από την 01/01/2011 (βλ. 
σηµείωση 3.1). Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες ενδιάµεσες τριµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να 
διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
31/12/2010, οι οποίες και περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων αποτίµησης 
που χρησιµοποιήθηκαν. 
 
Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 
 
3.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2011 ή µεταγενέστερα. Τα 
σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως: 
 
       Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση 
Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/02/2010) 
 
Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, όπως αυτός παρέχεται στο ∆ΛΠ 
32, µε σκοπό την ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που 
αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα» /“rights”) ως συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν 
είχε επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
       Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» (εφαρµόζεται 
µελλοντικά για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011) 
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Το IASB προχώρησε την 04/11/2009 στην έκδοση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις 
Συνδεδεµένων Μερών». Η κυριότερη αλλαγή σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση του Προτύπου είναι η 
εισαγωγή της εξαίρεσης από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΛΠ 24 των συναλλαγών µε: (α) κρατικές 
υπηρεσίες οι οποίες ασκούν έλεγχο, ουσιώδη επιρροή ή από κοινού έλεγχο στην αναφέρουσα επιχείρηση και 
(β) λοιπές υπηρεσίες και οργανισµού άµεσα συνδεδεµένα µε κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, αποσαφηνίζει και 
απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις 
εταιρικές όσο και στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η ανωτέρω αναθεώρηση δεν είχε επίδραση στις 
γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών του Οµίλου και της Εταιρείας. Η παρούσα αναθεώρηση υιοθετήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2010. 
 
       Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από 
τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για επιχειρήσεις που 
εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/07/2010) 
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά, από 
την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 
το ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο, καθώς δεν εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ. Η παρούσα τροποποίηση υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2010. 
 
       Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 
Η τροποποίηση πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να 
αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που διενεργούσε 
προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η 
∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η παρούσα ∆ιερµηνεία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τον Ιούλιο του 2010. 
 
       Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιακανονισµός Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών 
Τίτλων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2010) 
 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 19 αναφέρεται στον λογιστικό χειρισµό από την επιχείρηση που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε 
έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η 
∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η παρούσα ∆ιερµηνεία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τον Ιούλιο του 2010. 
 
       Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων 2010 (έκδοση τον Μάιο του 2010 – οι τροποποιήσεις 
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011) 
 
Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2010 στην έκδοση του «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2010», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 7 Πρότυπα και 
αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 
 
3.2    Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόµα τεθεί σε ισχύ 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα υπάρχοντα 
Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ. Συγκεκριµένα: 
 
       Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 
 
Η τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (1η  Ιανουαρίου 2004) και 
την αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις 



 

 10 

περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία 
µετάβασης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ 
η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 
 
       Τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών 
στοιχείων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012) 
 
Η τροποποίηση αφορά στον προσδιορισµό αναβαλλόµενης φορολογίας επί των επενδυτικών ακινήτων που 
αποτιµώνται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 16 και, επίσης ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 
21 «Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο 
∆ΛΠ 12 προκειµένου για µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιείται το µοντέλο 
αναπροσαρµογής του ∆ΛΠ 16. Σκοπός της τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει: α) την αναιρέσιµη υπόθεση 
ότι η βάση υπολογισµού του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων τα οποία αποτιµώνται σε 
εύλογες αξίες βάσει του ∆ΛΠ 40 θα πρέπει να προσδιοριστεί η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της 
πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισµού του αναβαλλόµενου φόρου επί των µη 
αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται µε βάση το µοντέλο της αναπροσαρµογής του ∆ΛΠ 
16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους. Η παρούσα 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος δεν αναµένει αυτή η τροποποίηση να 
έχει επίπτωση στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. 
 
       Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισµός / Αφαίρεση των σταθερών ηµεροµηνιών αναφορικά µε 
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 
 
Οι σχετικές τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς» εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές 
ηµεροµηνίες αναφορικά µε τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ µε τον ορισµό της «ηµεροµηνίας 
µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά µε το πώς µία επιχείρηση παρουσιάζει τις 
Οικονοµικές της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µετά από µία περίοδο, που η επιχείρηση δεν µπορούσε να 
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόµισµα υπόκεινταν σε σοβαρό 
υπερπληθωρισµό. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται από την 01/07/2011. Νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η 
παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
       Τροποποιήσεις ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» αναφορικά µε τις 
γνωστοποιήσεις µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 
 
Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να βελτιώσουν 
την κατανόησή τους αναφορικά µε τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 
καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιωνδήποτε κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα 
που έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η 
τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών 
µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος δεν αναµένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις. 
 
       ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01/01/2013) 
 
Το IASB προχώρησε την 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 9 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Αποτίµηση». Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το 
IASB σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010, έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις 
για την ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 
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9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον 
συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και 
των συµβατικών ταµειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση 
απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Σύµφωνα µε τις αρχές 
του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. 
Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και 
µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εµπορική εκµετάλλευση. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προτίθεται να προβεί σε πρόωρη εφαρµογή των απαιτήσεων 
του ∆ΠΧΑ 9, αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν 
Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
       ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» 
(Joint Arrangements) και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις» 
(εφαρµόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 
 
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. 
Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον 
έλεγχο, ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων εταιρειών. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες 
Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν κοινό διακανονισµό (joint arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13»Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές 
Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις 
Συµµετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων 
για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το 
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 
µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρµογή για τις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος 
θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα 
Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
       ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 
 
Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες». Το ∆ΠΧΑ 13 
παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά µε τον 
προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον υπολογισµό της 
εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την 
αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισαγάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά µε τον 
προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το 
τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται 
στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει 
εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρµογή 
επιτρέπεται. Το προαναφερθέν Πρότυπο δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
4. Σηµαντικά Γεγονότα 
 
Στις 19 Ιανουαρίου 2011 το ∆.Σ. εξέλεξε ως µη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. τον κ. Γεώργιο Ζαχαρόπουλο, 
πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  µη Εκτελεστικού Μέλους του 
∆.Σ. κ. Παρασκευά Κοσµίδη. 
 
Την 1η Φεβρουαρίου 2011 αποχώρησε από την εταιρεία ο κ. Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης, ο οποίος κατείχε 
τη θέση του ∆ιευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων. Τα εν λόγω καθήκοντα ανέλαβε η 
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κα Μαρίνα Μαντζουράνη Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης 
Μετόχων.  
Την 4η Φεβρουαρίου 2011, σε συνέχεια της από 16ης ∆εκεµβρίου 2010 υπογραφής των δανειακών 
συµβάσεων, εκταµιεύθηκαν 2 δάνεια συνολικού ποσού € 20 εκ. υπέρ της θυγατρικής  εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh. A.»  από την  τραπεζική εταιρεία «EUROPEAN BANK FOR 
RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD)» και την τραπεζική εταιρεία «BLACK SEA TRADE AND 
DEVELOPMENT BANK (BSTDB)». Το κάθε δάνειο ανέρχεται στο ποσό των €10 εκ.  είναι δεκαετούς διάρκειας, 
µε διετή περίοδο χάριτος και επιτόκιο Εuribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 6%. Η ανωτέρω χρηµατοδότηση 
εξασφαλίστηκε µε προσηµείωση  υποθήκης επί του ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας.  
 
Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 το ∆Σ  του ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την πώληση του 50% των µετοχών στην Εταιρεία 
Genesis Holding SA η οποία είναι ιδιοκτήτρια των τεσσάρων νοσοκοµείων του οµίλου Safak στην Τουρκία. Η 
συναλλαγή συµφωνήθηκε µε την οικογένεια Οζτούρκ στην οποία ανήκει το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας, 
µε τίµηµα 22 εκατ. δολάρια.  
 
Την 21η Φεβρουαρίου 2011, το ΥΓΕΙΑ στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας αναχρηµατοδότησης των 
δανείων του Οµίλου, προχώρησε στην υπογραφή δανειακής σύµβασης µε την τραπεζική εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την τραπεζική εταιρεία «ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 60 εκ. διάρκειας ενός έτους µε επιτόκιο 
Euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 5,5%. Η ανωτέρω χρηµατοδότηση εξασφαλίστηκε µε προσηµείωση  
υποθήκης για ποσό € 72 εκ. στα ακίνητα της Εταιρείας. 
 
5. ∆οµή Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι οι εξής:  
 
Α/Α Επωνυµία Έδρα ∆ραστηριότητα  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  Y-LOGIMED Α.Ε.  Ελλάδα 
 Εισαγωγή - Εµπορία και Εφοδιασµού 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

100,00%  Ολική  Άµεση

19  Y-LOGIMED Sh.p.k.  Αλβανία 
 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
 BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο 
Ιατρική  Α.Ε 

 Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 100,00%  Ολική   Έµµεση

23
 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

 Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 49,00%  Ολική   Έµµεση  
 
Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 και σε σχέση µε 
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2010 περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι 
εταιρείες: (i) Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. από την 1η Ιουλίου 
2010 . (iι) Y-LOGIMED SH.P.K που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2011 από την Y-LOGIMED A.E. 100% θυγατρική 
εταιρεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
 
Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 και σε σχέση µε 
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2010 δεν περιλαµβάνονται ο Όµιλος GENESIS (θυγατρική του οµίλου 
ΥΓΕΙΑ και ιδιοκτήτρια των τεσσάρων νοσοκοµείων του οµίλου SAFAK), λόγω σύναψης συµφωνίας πώλησης 
και απώλειας του ελέγχου την 14η Φεβρουαρίου 2011, καθώς επίσης και η  STEM HEALTH UNIREA S.A. λόγω 
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πώλησής της τον Αύγουστο του 2010. (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σηµείωση 8.2 των Ενδιάµεσων 
Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων).  
 
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 δραστηριοποιείται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριµένα της παροχής 
υγειονοµικών υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα και στον τοµέα εµπορίας υγειονοµικού 
υλικού, φαρµάκων και ειδικών υλικών, κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και 
εκτός αυτής. Ακολούθως παρατίθενται πίνακες ανά επιχειρηµατικό τοµέα και γεωγραφική περιοχή : 
 

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εµπορίας Σύνολο

- σε εξωτερικούς πελάτες 63.053.839 1.769.321 64.823.160

- σε άλλους τοµείς 0 11.646.867 11.646.867

Καθαρές πωλήσεις τοµέα 63.053.839 13.416.188 76.470.027

Αποσβέσεις 3.845.723 283.662 4.129.385

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 160.395 7.386 167.781

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3.485.506 85.153 3.570.659

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων περίοδου  (4.870.355)  (46.490)  (4.916.845)

Στοιχεία ενεργητικού της 31.03.2011 745.686.916 69.584.939 815.271.855  
Αποτελέσµατα Τοµέα την 31.03.2010

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εµπορίας Σύνολο

- σε εξωτερικούς πελάτες 66.441.047 11.466.769 77.907.816
- σε άλλους τοµείς 0 8.551.477 8.551.477
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 66.441.047 20.018.246 86.459.293

Αποσβέσεις 3.439.460 227.177 3.666.637

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 74.269 6.106 80.375

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.604.939 88.723 1.693.662

Κέρδη προ φόρων περίοδου 3.001.641 1.302.857 4.304.498

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2010 778.178.007 71.077.356 849.255.363  
 
Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου µε βάση την γεωγραφική τους κατανοµή παρουσιάζονται 
ως εξής : 
 

Γεωγραφικά Στοιχεία

31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010

Πωλήσεις
Στοιχεία 

ενεργητικού
Πωλήσεις

Στοιχεία 
ενεργητικού

Ελλάδα 72.301.716 723.191.952 84.327.387 732.529.310
Λοιπές χώρες 4.168.311 92.079.903 2.131.906 116.726.053

76.470.027 815.271.855 86.459.293 849.255.363  
 
Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου συµφωνούν µε τα βασικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως εξής : 
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Πίνακας Συµφωνίας

Πωλήσεις Τοµέων 31.03.2011 31.03.2010

Συνολικές Πωλήσεις Τοµέα 76.470.027 86.459.293
Απαλοιφές ενδοτοµεακών πωλήσεων  (11.646.867)  (8.551.477)

64.823.160 77.907.816

24.500.717 -11.788.729 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 31.03.2011 31.03.2010

Συνολικά Κέρδη / (Ζηµίες) Τοµέα  (4.916.845) 4.304.498
Απαλοιφές ενδοτοµεακών κερδών  (515.992)  (443.137)

 (5.432.837) 3.861.361

15.816.935 4.521.727 

Στοιχεία ενεργητικού 31.03.2011 31.12.2010
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τοµέα 815.271.855 849.255.363
Απαλοιφές ενδοτοµεακών στοιχείων ενεργητικού  (96.088.387)  (89.560.653)

719.183.468 759.694.710  
7. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης περιόδου, ο Όµιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 2.437 χιλ. και € 
645 χιλ. αντίστοιχα, για αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε απόκτηση 
ιατροµηχανολογικού εξοπλισµού και σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων.  
 
8. Επενδύσεις σε θυγατρικές  
 

8.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Το Μάρτιο του 2011, η Y-Logimed Α.Ε. 100% θυγατρική εταιρεία του «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ίδρυσε την 100% 
θυγατρική Logimed Sh.p.k στην Αλβανία µε εταιρικό κεφάλαιο € 39.000. 
 

8.2 ∆ιακοπείσες δραστηριότητες  

Τα στοιχεία της ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων για την συγκριτική περίοδο αναφοράς (01/01-
31/03/2010) έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να περιληφθούν µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Στις 
διακοπείσες δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου περιλαµβάνονται:  

• τα αποτελέσµατα από την ενοποίηση της “STEM HEALTH UNIREA S.A.” (πωλήθηκε την 31/08/2010) η 
οποία ήταν θυγατρική κατά 50% της “STEM HEALTH S.A”, 50% θυγατρική εταιρεία του «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».  

• Τα αποτελέσµατα του οµίλου Genesis Holding SA (πωλήθηκε την 14/02/2011) θυγατρική κατά 50% 
του «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Το τίµηµα ανήλθε σε 22 εκ δολάρια.  

 
Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου από τις διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους 01/01-
31/03/2011 και 01/01-31/03/2010 αναλύονται ως εξής: 
 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 31/03/2011 31/03/2010
Πωλήσεις 2.156.553 10.793.711 
Κόστος Πωληθέντων (2.507.111) (12.104.203)
Μικτό Κέρδος (350.558) (1.310.492)
Έξοδα διοίκησης (288.944) (716.716)
Έξοδα διάθεσης (44.118) (360.195)
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 19.398 96.232 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (157) (310.864)
Λειτουργικό κέρδος (664.379) (2.602.035)
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (293.386) 198.850 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (207.155) (489.711)
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 58.374 121.391 
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες (1.106.546) (2.771.505)
Φόρος Εισοδήµατος (132.167) 1.092.077 
Κέρδη /(ζηµιές)µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (1.238.713) (1.679.428)
Κέρδη /(ζηµιές) από την εκποίηση της ∆ιακοπείσας ∆ραστηριότητας (73.482) 0 
Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (1.312.195) (1.679.428)

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής (479.047) (837.214)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (833.148) (842.214)
(1.312.195) (1.679.428)

Ποσά σε €
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες που αφορούν στις διακοπείσες δραστηριότητες και στις οµάδες διάθεσης 
κατεχόµενες προς πώληση: 
 

31/03/2011 31/03/2010

Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (499.045) (3.001.657)
Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 2.048.295 (454.819)
Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (2.098.684) 2.820.598  

 
Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες για τις παρουσιαζόµενες περιόδους 
αναφοράς 01/01-31/03/2011 και 01/01-31/03/2010 ανέρχονται σε € (0,0027) και € (0,0051) αντίστοιχα (βλ. 
αναλυτικό τρόπο υπολογισµού στη σηµείωση 17). 
 
GENESIS HOLDING S.A. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2011 την πώληση του 50% των 
µετοχών στην εταιρεία Genesis Holding S.A.. Η συναλλαγή συµφωνήθηκε µε την οικογένεια Οζτούρκ στην 
οποία ανήκει το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας, µε τίµηµα 22 εκατ. δολάρια. Ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση 
της 14/02/2011, παραιτήθηκαν και τα µέλη του ∆Σ, συνεπώς από την ηµεροµηνία αυτή, λόγω παύσης 
άσκησης του ελέγχου στον τούρκικο όµιλο, δεν θα συµπεριλαµβάνεται ο Όµιλος GENESIS στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ. 
 
Η επένδυση στην τουρκική εταιρεία νοσοκοµειακής περίθαλψης που έχει τέσσερα νοσοκοµεία είχε γίνει µε την 
αγορά από το ΥΓΕΙΑ ποσοστού 50%. Όπως είχε ανακοινωθεί, τον Οκτώβριο του 2010 είχε συµφωνηθεί ο 
διαχωρισµός των νοσοκοµείων µε την πλήρη εξαγορά των τριών νοσοκοµείων από το ΥΓΕΙΑ, ώστε το τέταρτο 
να περάσει κατά 100% στην ιδιοκτησία της οικογένειας Οζτούρκ. Παρόλα αυτά, κατά το διαχωρισµό των 
δραστηριοτήτων των νοσοκοµείων, προέκυψαν διάφορα νοµικά και άλλα προβλήµατα που δεν επέτρεψαν την 
επιτυχή ολοκλήρωση της συµφωνίας αυτής µε αποτέλεσµα την κατάρτιση νέας συµφωνίας για πώληση από το 
Υγεία ολόκληρου του ποσοστού του στην Εταιρεία Genesis Holding S.A.. Η ολοκλήρωση της συµφωνίας τελεί 
υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρµόδια αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Τουρκίας και από την 
επιτυχή διευθέτηση διαδικαστικών και οικονοµικών θεµάτων που σχετίζονται µε την αλλαγή της ιδιοκτησίας 
και της ∆ιοίκησης. 
 
Σηµειώνεται ότι στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2010 απεικονίζεται το ένα από τα τέσσερα 
νοσοκοµεία του Οµίλου Genesis ως «∆ιαθέσιµο προς πώληση» και στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως 
«∆ιακοπείσες δραστηριότητες» το αποτέλεσµα της χρήσης 1/1- 31/12/2010 για το συγκεκριµένο νοσοκοµείο 
(Avrupa Safak) λόγω της συµφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 2010. Για περισσότερες 
πληροφορίες παραπέµπουµε και στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ της 31/12/2010 και στη 
σηµείωση 11.  
 
Με βάση τη νέα συµφωνία που επετεύχθη το Φεβρουάριο του 2011 πουλήθηκε όλη η συµµετοχή του Οµίλου 
Υγεία στον Όµιλο Genesis Holding S.A. (50%) και όχι το ένα νοσοκοµείο (Avrupa Safak) µε τίµηµα στα 22 εκ 
δολάρια. Το αποτέλεσµα την περιόδου 1/1 – 31/03/2011 περιλαµβάνεται στις ζηµίες από διακοπείσες 
δραστηριότητες της ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων ύψους € 1,3 εκ. 
 
Αναλυτικά, η λογιστική αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου Genesis κατά την 
ηµεροµηνία της πώλησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Ποσά σε € 
Λογιστικές αξίες κατά την 
ηµεροµηνία της πώλησης

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 32.200.581
Κυκλοφορoύντα στοιχεία ενεργητικού 17.180.850
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 388.770
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 49.770.201

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.055.398
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 36.277.380
Σύνολο υποχρεώσεων 41.332.778

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.437.423
Μείον: Μη ελέγχουσες συµµετοχές (4.598.303)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής

13.035.726
 

 
Αντίστοιχα ο υπολογισµός του αποτελέσµατος της συναλλαγής αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
Αποτέλεσµα από την 

πώληση

Λογιστική αξία Genesis 13.035.726
Τίµηµα πώλησης µείον των εξόδων διάθεσης 13.389.626
Κέρδος από την εκποίηση 353.900
Αναταξινόµηση λοιπών συνολικών εσόδων σχετιζόµενων µε τις 
διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιηµένη Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων

(427.381)

Συνολική ζηµία από την πώληση (73.481)

Κατανεµηµένη σε :
Ιδιοκτήτες της µητρικής 140.209
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (213.691)

(73.481)  
 
9. Μετοχικό Κεφάλαιο και ∆ιαφορά υπέρ το Άρτιο  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδοµήντα δύο εκατοµµύρια εκατόν τρεις χιλιάδες 
διακόσια εβδοµήντα έξι € και ενενήντα ένα λεπτά του € (€ 72.103.276,91) ολοσχερώς καταβεβληµένο, 
διαιρούµενο σε εκατόν εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες εξήντα µία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα µία 
(175.861.651) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του € (€ 0,41) η καθεµία. 
 
10. ∆άνεια  
 
Τον Φεβρουάριο του 2011 η εταιρεία στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας αναχρηµατοδότησης των 
δανείων του Οµίλου, προχώρησε στην υπογραφή  δανειακής σύµβασης  µε την τραπεζική εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την τραπεζική εταιρεία «ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την έκδοση κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους εξήντα  εκατοµµυρίων (Ευρώ 60.000.000) 
διάρκειας ενός έτους µε επιτόκιο Euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 5,5%. Η ανωτέρω χρηµατοδότηση 
εξασφαλίστηκε µε προσηµείωση υποθήκης για ποσό εβδοµήντα δύο εκατοµµυρίων (Ευρώ 72.000.000) στα 
ακίνητα της Εταιρείας. Σκοπός του ανωτέρω ∆ανείου ήταν  η ισόποση  µείωση του  υφιστάµενου τραπεζικού 
δανεισµού της εταιρείας στην  ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
 
Επίσης τον Φεβρουάριο του 2011, εκταµιεύθηκαν  2 δάνεια συνολικού ποσού € 20 εκ. υπέρ της θυγατρικής  
εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A.» από την τραπεζική εταιρεία «EUROPEAN BANK 
FOR RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD)» και την τραπεζική εταιρεία «BLACK SEA TRADE AND 
DEVELOPMENT BANK (BSTDB)». Μέρος της αναφερόµενης χρηµατοδότησης ύψους  € 7εκ. χρησιµοποιήθηκε 
για µείωση του υφιστάµενου βραχυχρόνιου δανεισµού της θυγατρικής εταιρείας. 
 
Επιπλέον η Εταιρεία κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011 προχώρησε σε αποπληρωµή µέρους του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού της ύψους € 7εκ.  
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11. Φόρος Εισοδήµατος  
 
Το έξοδο του φόρου εισοδήµατος του οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται κατά την περίοδο 1.1-31.03.2011 
και την συγκριτική της ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

Τρέχον έξοδο φόρου 348.695 1.138.373 0 0 100.000 618.950 

Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 306.287 (28.957) 132.167 (1.092.077) 416.814 67.692 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος 205.735 204.082 0 0 75.000 75.000 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος 
συνεχιζ όµενης δραστηριότητας

860.717 1.313.498 132.167 (1.092.077) 591.814 761.642 

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

(5.432.837) 3.861.361 (1.106.546) (2.771.505) 1.598.611 3.236.487 

Συντελεστής Φόρου 20% 24% 20% 20% 20% 24%

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου (1.086.567) 926.727 (221.309) (554.301) 319.722 776.757 

Προ/γές για εισοδήµατα που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία
 - Ζηµιές χρήσης για τις οποίες δεν 
αναγνωρίστηκε αναβαλ.φορολ.απαίτ.

1.086.567 (31.830) 221.309 0 0 0 

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν 
για φορ/κούς σκοπούς

 - Μη εκπιπτώµενες δαπάνες 144.387 182.775 0 0 0 252.000 

 - Επίδραση από µεταβολές φορολογικού 
συντελεστή

(52.000) 14.267 0 0 (52.000) 0 

 - ∆ιαφορές φόρου προηγούµενων χρήσεων 6.250 0 0 0 0 0 

 - Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για 
έκπτωση

363.009 0 0 0 324.092 0 

 - Επίδραση από διαφορές φορολογικών 
συντελεστών θυγατρικών εξωτερικού

0 560.491 0 0 0 0 

 - Λοιπά 399.071 (338.932) 132.167 (537.776) 0 (267.115)

Σύνολο φόρου συνεχιζ όµενων και 
διακοπεισών δραστηριοτήτων)

860.717 1.313.498 132.167 (1.092.077) 591.814 761.642 

Ποσά σε €Ποσά σε € Ποσά σε €

Συνεχιζ όµενες ∆ραστηριότητες ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες

 
 

12. Εµπράγµατα Βάρη 
 
Επί των ακινήτων  του  ΥΓΕΙΑ κατά την 31.03.2011 υπάρχει  υποθήκη ύψους € 72 εκ.  έναντι δανεισµού. 
Επιπροσθέτως επί των ακινήτων  του Οµίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 31.03.2011 υπάρχουν υποθήκες ποσού € 34,2 
εκ. περίπου έναντι δανεισµού. 
 
Συγκεκριµένα υπάρχει  υποθήκη επί του  ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας  «ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh. 
A.» συνολικού  ύψους  € 20 εκ. και  υποθήκες επί των ακινήτων των κυπριακών θυγατρικών εταιρειών 
συνολικού ύψους  € 14,2 εκ. περίπου. 
 
13. ∆εσµεύσεις  
 
∆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: 
 
∆εσµεύσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις

Εντός 1 έτους 1.995.911 2.517.068 663.629 838.327

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 9.169.285 10.308.565 3.952.133 3.952.133

Άνω των  5 ετών 8.248.777 7.956.275 2.069.764 2.069.764

Σύνολο δεσµεύσεων από λειτουργικές µισθώσεις 19.413.973 20.781.908 6.685.526 6.860.224

Ποσά σε € '000 Ποσά σε € '000
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Οι εγγυήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31.03.2011 και την 31.12.2010, έχουν ως εξής: 
 
∆εσµεύσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010

Εγγυήσεις

Εγγυήσεις σε τρίτους 16.781.074 6.983.374 15.325.790 4.947.251

Εγγυήσεις για την αποπληρωµή δανεισµού των θυγατρικών 26.465.140 35.663.554 43.087.568 35.440.000

Εγγυήσεις για την αποπληρωµή εµπορικών υποχρεώσεων 157.932 157.932 92.000 92.000

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούµενων επενδυτικών προγραµµάτων 12.063 12.063 12.063 12.063

Εγγυήσεις για την συµµετοχή σε διάφορους διαγωνισµούς 36.810 70.510 0 0

Σύνολο εγγυήσεων 43.453.019 42.887.433 58.517.421 40.491.314

Ποσά σε € '000 Ποσά σε € '000

 
 
14. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Ενδέχεται να ανακύψουν υποχρεώσεις του Οµίλου στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας, οι οποίες δεν 
αναµένεται να επιφέρουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηµατιστεί. Πιο 
αναλυτικά: 
 
Α) Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες της 31.03.2011 
 
I. Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόµων αυτών κατά των Εταιρειών του Οµίλου Υγεία και της 
Εταιρείας (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 συνολικό ύψος των 
διεκδικούµενων ποσών ανέρχεται περίπου σε € 202 εκ. και € 64 εκ. για τον Όµιλο και για την Εταιρεία 
αντίστοιχα. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων δεν προβλέπεται να έχει ουσιαστικές 
επιπτώσεις στην οικονοµική πορεία της Εταιρείας, καθώς ακόµα και σε περίπτωση αρνητικής έκβασης τα 
επιδικαζόµενα ποσά είναι συνήθως σηµαντικά χαµηλότερα από τα αιτηθέντα. Τέλος αναφέρεται ότι σχεδόν οι 
περισσότεροι συνεργαζόµενοι µε την Εταιρεία ιατροί όλων των ειδικοτήτων είναι ασφαλισµένοι σε 
ασφαλιστικές Εταιρείες (για mal practice) για ποσά που ποικίλουν ανά περίπτωση. Εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των τυχόν επιδικασθησοµένων ποσών θα καταβληθεί από τις ασφαλιστικές Εταιρείες των Ιατρών ή/και 
των Εταιρειών του Οµίλου και σε κάθε περίπτωση ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα αναγωγής κατά των ιατρών. 
 
IΙ. Λοιπές σηµαντικές δικαστικές υποθέσεις  
 
Η εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Ε.» και το Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» διεκδικούν δικαστικά από τις Εταιρείες «ΜΗΤΕΡΑ 
Α.Ε.» και «ΛΗΤΩ Α.Ε.» συνολικό ποσό € 20 εκ. ως χρηµατική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης, από 
επικαλούµενη προσβολή προσωπικότητας. Οι ως άνω αγωγές δεν προβλέπεται να έχουν ουσιαστικές 
επιπτώσεις στην οικονοµική πορεία της Εταιρείας καθώς εκτιµάται ότι έχουν λίγες πιθανότητες επιτυχίας ενώ 
σε περίπτωση αρνητικής έκβασης τα ποσά που αναµένεται να επιδικασθούν είναι σηµαντικά χαµηλότερα από 
τα αιτηθέντα. 
 
IΙΙ. Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις  
 

Ο Όµιλος έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 9,6 εκ. ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το 
ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για την Εταιρεία ανέρχεται σε 1,4 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. 
 

Β)  Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 
 
Παρατίθεται πίνακας µε τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιρειών του Οµίλου Υγεία :  
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Έτη

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 2009-2010

Y-LOGIMED S.A. 2008-2010

BIOCHECK 2010

ANIZ 2010

Y-PHARMA 2008-2010

STEM-HEALTH  SA 2010

STEM-HEALTH  HELLAS SA 2010

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 2009-2010

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 2008-2010

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2007-2010

ΛΗΤΩ Α.Ε. 2008-2010

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2010

A-LAB Α.Ε. 2010

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2010  

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-περιοδική 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. 
 
Ο Όµιλος έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 2,1 εκ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για την Εταιρεία ανέρχεται σε 525 χιλ. ευρώ περίπου. 
 
15. 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
∆.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.
ALFA LAB

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

STEM HEALTH 

HELLAS Α.Ε.

Y-LOGIMED 

A.E.

Y- PHARMA 

Α.Ε.
ANIZ A.E.

VALLONE  CO 

LTD

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆
BIOCHECK A.E. PRIMARY CARE ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 905.990 8.619 0 0 201.501 10.500 1.736 0 15.903 474 348 0 0 1.145.071

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 37.549 0 0 299.810 0 0 20.930 0 0 0 0 300 0 0 358.589

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 1.281 17.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.095

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 0 0 481.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.023

ΑΛΦΑ LAB AE 131.470 20.755 133.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.363

STEM HEALTH UNIREA SA 0 112.000 44.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.400

Y-LOGIMED ΑΕ 6.233.062 2.006.128 303.263 0 1.518 242.510 3.482 0 5.268 0 9.760 0 3.174 8.622 8.816.785

Y- PHARMA ΑΕ 545.492 730.802 112.290 0 0 0 0 349 0 0 678 109 0 0 1.389.721

ANIZ AE 9.582 2.950 350 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 13.103

VALLONE  CO LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.667 0 0 9.667

ΣΥΝΟΛΟ 6.957.155 3.778.624 1.083.083 301.091 19.332 444.010 34.912 2.307 5.268 15.903 10.912 10.424 3.174 8.622 12.674.818

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2010 - 31.03.2011

Π

Ω

Λ

Η

Τ

Η

Σ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
∆.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE

ΜΗΤΕΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΑΕ
ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.
ALFA LAB

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

STEM HEALTH 

HELLAS SA
Y-LOGIMED AE Y- PHARMA

VALLONE  CO 

LTD

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆
BIOCHECK AE PRIMARY CARE ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 2.909.266 1.120 66.075 8.610 197.200 16.771.681 94.723 21.370 3.088 8.324.746 1.943.424 0 0 30.341.303

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 111.384 0 0 422.623 299.810 0 95.000 630.432 0 0 40.052 369 0 0 1.599.670

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 121.658 1.230 0 0 0 52.950 75.632 251.470

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 0 0 0 481.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.023

ΑΛΦΑ LAB AE 54.832 2.890 0 13.612 0 0 0 0 0 0 0 0 7.430 0 78.764

STEM HEALTH UNIREA SA 0 198.588 0 85.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.374

Y-LOGIMED ΑΕ 11.164.626 4.532.578 0 602.629 0 1.840 655.798 10.663 0 3.710 17.557 5.459 8.539 486.921 17.490.321

Y- PHARMA ΑΕ 491.758 629.979 0 43.191 0 0 0 0 0 0 6.308 6.042 0 0 1.177.278

ANIZ AE 16.711 3.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.045

VALLONE  CO LTD 5.209 1.461 0 0 0 0 0 0 13.732 0 0 29.104 0 0 49.506

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆ 76.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.540

PRIMARY CARE 481 481

ΣΥΝΟΛΟ 11.921.060 8.278.577 1.120 1.714.939 308.420 199.040 17.522.479 857.475 36.332 6.798 8.388.663 1.984.398 68.919 562.553 51.850.774

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.03.2011

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

 
 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/03/2011 31/03/2011

Πωλήσεις εµπ.των/υπηρεσίες

Θυγατρικές 0 1.080.608
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 79.382 5.282
Σύνολα 79.382 1.085.889

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιπά έσοδα/ έσοδα συµµετοχών 31/03/2010 31/03/2010

Θυγατρικές 0 64.463
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 7.438 7.438
Σύνολα 7.438 71.902

Αγορές εµπορευµάτων 31/03/2010 31/03/2010

Θυγατρικές 0 6.557.670

Σύνολα 0 6.557.670

Λοιπές δαπάνες 31/03/2010 31/03/2010

Θυγατρικές 0 399.485
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.777.494 1.105.791
Σύνολα 1.777.494 1.505.276

Αγορές Ενσώµατων/Ασώµατων 

Ακινητοποιήσεων
31/03/2010 31/03/2010

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 32.785 32.785

Σύνολα 32.785 32.785  
  

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/03/2011 31/03/2011

Απαιτήσεις 31/03/2010 31/03/2010

Θυγατρικές 0 30.341.303
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 122.123 97.768
Σύνολα 122.123 30.439.071

Υποχρεώσεις 31/03/2010 31/03/2010

Θυγατρικές 0 11.921.060

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.767.097 1.005.600
Σύνολα 1.767.097 12.926.659  

 
Παροχές προς βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
 
Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 1.123.494 1.864.909 392.838 813.322
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 125.004 125.518 45.301 55.768
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.114 58.333 0 58.333
∆ικαιώµατα συµµετοχικών τίτλων 0 70.892 0 70.892
∆ιακοπείσα δραστηριότητα 0 106.000 0 0
Σύνολο 1.252.612 2.225.652 438.139 998.315

Ποσά σε € Ποσά σε €
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∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειές 
τους).  
 
16. Συναλλαγές µε Όµιλο Marfin Popular Bank  
 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/03/2011 31/03/2011

Απαιτήσεις 22.543.346 19.788.088
Υποχρεώσεις 105.475.768 43.514.197
Έσοδα 118.449 83.724
Έξοδα 1.846.127 918.492  

 
 
17. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους επί του 
συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές).  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες Ποσά σε € Ποσά σε €
Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας  (5.162.140) 2.871.226 1.006.797 2.474.845
Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµού µετοχών 175.861.651 163.320.183 175.861.651 163.320.183
Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)  (0,0294) 0,0176 0,0057 0,0152  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες Ποσά σε € Ποσά σε €
Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας  (479.047)  (837.214) 0 0
Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµού µετοχών 175.861.651 163.320.183 175.861.651 163.320.183
Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)  (0,0027)  (0,0051) 0,0000 0,0000  
 
18. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα

(5.432.837) 3.861.361 1.598.611 3.236.487 

Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα 
δραστηριότητα

(1.180.028) (2.771.505)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 4.621.819 4.259.054 1.941.300 1.999.435 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 315.914 279.411 189.999 174.189 

Προβλέψεις 900.338 379.976 312.499 250.000 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές (355.633) (1.645) 0 0 
Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 565.094 122.476 0 0 
(Κέρδη)/ ζηµιές από την πώληση ενσώµατων παγίων (37.208) (60) (279) (60)
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (336.262) (151.649) 0 0 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (36.000) (29.926) (9.996) (9.346)
Μη ταµειακά έξοδα 0 21.138 0 21.138 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (167.781) (81.375) (153.808) (74.284)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.570.659 1.694.662 2.381.825 946.323 
Παροχές στο προσωπικό σε συµµετοχικούς τίτλους 0 70.892 0 70.892 
Σύνολο προσαρµογών 9.040.941 6.562.954 4.661.540 3.378.287 

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις 
µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης

2.428.076 7.652.810 6.260.151 6.614.774 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων 504.876 (906.586) 510.316 (271.235)
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων 2.970.340 (15.330.060) (6.463.397) (4.331.326)

(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 539.793 (1.211.622) 0 0 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.773.829 15.402.186 (929.343) 645.943 
Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1.069.753 (230.152) 0 0 

6.858.591 (2.276.234) (6.882.424) (3.956.618)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9.286.667 5.376.576 (622.273) 2.658.156 

Ποσά σε € Ποσά σε €
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19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
  
Στις  8 Απριλίου του 2011 η Γ. Σ. της θυγατρικής εταιρείας του ΥΓΕΙΑ Υ-Pharma αποφάσισε τη λύση της 
εταιρείας µε ηµεροµηνία έναρξης εκκαθάρισης την 01-05-2011. 
 
Στις 23 Μαΐου 2011  η Γ.Σ. του ΥΓΕΙΑ αποφάσισε την  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 
87.930.825,50 µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων και έκδοση 
175.861.651 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,41 σε αναλογία 1 νέας ανά 1 παλαιά µετοχή µε τιµή 
διάθεσης  € 0,50  ανά µετοχή. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Α∆Τ ΑΗ529814 

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ AI091976 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Α∆Τ ΑΒ606210 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ 
Α∆Τ ΑΑ005000 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 58800 – Α’ ΤΑΞΕΩΣ 
 

   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
Α∆Τ ΑΖ555377 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 16310 – Α’ ΤΑΞΕΩΣ 

 


