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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011
(σύµφωνα µε την αποφ. 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
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.
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Ηµεροµηνία έγκρισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 22 Αυγούστου 2011
Νόµιµος ελεγκτής :
Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)
Ελεγκτική Εταιρεία :
Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
31/12/2010
30/06/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα
για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Η Εταιρεία
30/06/2011
31/12/2010

256.245.339
162.891
134.518.939
174.422.268
8.028.877
78.458.071
61.309.512

263.215.712
164.176
145.771.739
193.202.090
9.863.723
73.124.830
63.493.155

99.374.555
162.891
2.825.034
288.654.766
1.868.614
83.827.472
39.149.541

100.624.313
164.176
2.994.970
301.805.111
2.596.772
81.786.828
35.125.398

0
713.145.897

10.859.285
759.694.710

0
515.862.873

0
525.097.568

72.103.277
215.797.715
287.900.992
21.739.106
309.640.098
51.427.127
71.931.662
197.395.673
82.751.337

72.103.277
233.605.062
305.708.339
20.440.978
326.149.317
33.017.055
74.973.633
217.539.156
103.008.629

72.103.277
245.664.764
317.768.041
0
317.768.041
0
16.976.120
138.500.000
42.618.712

72.103.277
248.008.920
320.112.197
0
320.112.197
0
17.007.475
145.500.000
42.477.896

0
403.505.799
713.145.897

5.006.920
433.545.393
759.694.710

0
198.094.832
515.862.873

0
204.985.371
525.097.568

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Οµιλος
Η Εταιρεία
30/06/2010
30/06/2011
30/06/2010
30/06/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2011 και
01.01.2010, αντίστοιχα)
326.149.317
431.366.712
320.112.197
397.613.948
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
(20.414.192)
(10.315.690)
(1.671.094)
1.847.875
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
(673.062)
(204.804)
(673.062)
(204.804)
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό
0
141.784
0
141.784
Αγορά θυγατρικών εταιρειών
0
(449.997)
0
0
Μερίσµατα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές θυγατρικών εταιρειών
(19.500)
(108.981)
0
0
Μείωση µη ελεγχουσών συµµετοχών από πώληση
ποσοστού θυγατρικών
4.597.535
0
0
0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2011 και
30.06.2010, αντίστοιχα)
309.640.098
420.429.024
317.768.041
399.398.803

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

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

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
128.210.629
8.379.039
(5.397.414)
(13.249.112)
(13.731.386)
(10.990.077)
(2.741.309)
393.949
(13.337.437)
(10.890.678)
(2.446.759)
(0,0625)
3.794.453

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
63.387.469
2.192.137
(3.576.916)
(7.816.275)
(7.437.832)
(5.827.937)
(1.609.895)
(444.844)
(7.882.676)
(6.183.883)
(1.698.793)
(0,0331)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
Λειτουργικές δραστηριότητες
01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010
Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
(13.249.112)
1.358.944
(1.734.140)
4.817.902
Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων (∆ιακοπείσες δραστηριότητες)
(6.944.588)
(6.030.501)
0
0
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
9.318.826
8.656.993
3.915.193
4.136.531
Προβλέψεις
2.130.428
1.316.061
1.091.663
848.378
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων
(728.827)
(152.325)
0
0
Συναλλαγµατικές διαφορές
696.460
275.908
0
0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
(405.770)
(160.665)
5.422.025
(124.744)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων
(82.955)
(84.286)
(19.991)
(19.991)
Μη ταµειακά έξοδα
4.109
110.368
0
0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
7.415.462
3.706.868
4.695.107
2.286.664
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό
0
141.784
0
141.784
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
1.138.482
(414.702)
728.158
(294.740)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(9.113.381)
(1.612.440)
(11.196.611)
(8.781.398)
(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού
5.558.691
871.083
509.297
0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(1.358.731)
15.684.230
1.014.659
5.387.146
Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
6.834.313
2.060.712
0
0
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(6.621.321)
(3.457.307)
(4.180.362)
(2.094.132)
Καταβεβληµένοι φόροι
(1.955.133)
(3.598.331)
(427.609)
(1.170.685)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(7.363.046)
18.672.394
(182.611)
5.132.715
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
(6.100.596)
(20.215.034)
(2.523.116)
(5.309.917)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
211.942
35.860
30.600
0
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
0
100.275
0
0
Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής)
6.542.237
0
6.931.007
0
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη
0
0
(201.000)
(10.795.522)
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη
0
0
9.025.000
0
Τόκοι εισπραχθέντες
192.178
83.212
125.748
37.549
Μερίσµατα εισπραχθέντα
0
0
35.945
15.750
Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
2.048.295
(1.077.461)
0
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
2.894.056
(21.073.148)
13.424.184
(16.052.140)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
(841.328)
(269.478)
(841.328)
(269.478)
Έισροές/(εκροές) από µεταβολές ποσοστών σε υφιστάµενες θυγατρικές
0
(450.000)
0
0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
80.144.951
15.799.437
60.000.000
15.200.000
Εξοφλήσεις δανείων
(67.443.478)
(17.100.797)
(67.000.000)
(7.900.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
(422.030)
(551.997)
0
0
Μερίσµατα πληρωθέντα
(19.500)
(106.865)
0
0
Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
(2.098.684)
5.019.887
0
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
9.319.931
2.340.187
(7.841.328)
7.030.522
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
4.850.941
(60.567)
5.400.245
(3.888.903)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
35.468.921
28.411.867
27.001.190
21.695.860
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης από
διακοπείσες δραστηριότητες
582.280
699.430
0
0
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
(74.830)
0
0
0
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από
διακοπείσες δραστηριότητες
(32.846)
0
0
0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
40.794.466
29.050.730
32.401.435
17.806.957

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ο Όµιλος
01/01-30/06/2011
∆ιακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο
2.156.553
130.367.182 Κύκλος εργασιών
(350.558)
8.028.481 Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
(664.379)
(6.061.793) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(1.106.546)
(14.355.658) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(7.076.755)
(20.808.141) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
(6.243.607)
(17.233.684)
- Ιδιοκτήτες µητρικής
(833.148)
(3.574.457)
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
0
393.949 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
(7.076.755)
(20.414.192) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
(6.243.607)
(17.134.285)
- Ιδιοκτήτες µητρικής
(833.148)
(3.279.907)
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
(0,0355)
(0,0980) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και
(492.550)
3.301.903 συνολικών αποσβέσεων
Ο Όµιλος
01/04-30/06/2011
∆ιακοπείσες
δραστηριότητες
0
0
0
0
(5.764.560)
(5.764.560)
0
0
(5.764.560)
(5.764.560)
0
(0,0328)

Σύνολο
63.387.469
2.192.137
(3.576.916)
(7.816.275)
(13.202.392)
(11.592.497)
(1.609.895)
(444.844)
(13.647.236)
(11.948.443)
(1.698.793)
(0,0659)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικώνκαι επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και
1.076.340
0
1.076.340 συνολικών αποσβέσεων
Η Εταιρεία
01/04-30/06/2010
01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 01/04-30/06/2011
75.539.961
72.691.046
37.693.230
35.529.609
12.289.949
11.181.251
6.524.925
5.267.024
8.384.691
6.979.822
4.558.063
2.871.296
(1.734.140)
4.817.902
(3.332.751)
1.581.415
(1.671.094)
1.847.875
(2.677.891)
(626.970)
(1.671.094)
1.847.875
(2.677.891)
(626.970)
0
0
0
0
(1.671.094)
1.847.875
(2.677.891)
(626.970)
(1.671.094)
1.847.875
(2.677.891)
(626.970)
(0,0095)
0,0113
(0,0152)
(0,0038)
12.278.194
11.096.362
6.510.545
4.988.401
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Όµιλος
01/01-30/06/2010
Συνεχιζόµενες
∆ιακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες
150.053.520
21.726.304
16.891.597
(3.071.174)
5.274.095
(5.701.349)
1.358.944
(6.030.501)
(4.438.183)
(5.440.266)
(3.301.383)
(2.712.613)
(1.136.800)
(2.727.653)
(437.241)
0
(4.875.424)
(5.440.266)
(3.378.074)
(2.712.613)
(1.497.350)
(2.727.653)
(0,0202)
(0,0166)

Σύνολο
171.779.824
13.820.423
(427.254)
(4.671.557)
(9.878.449)
(6.013.996)
(3.864.453)
(437.241)
(10.315.690)
(6.090.687)
(4.225.003)
(0,0368)

13.846.114

(3.990.182)

9.855.932

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
72.145.704
5.725.012
(321.384)
(2.502.417)
(6.986.046)
(6.172.609)
(813.437)
131.410
(6.854.636)
(4.893.757)
(1.960.879)
(0,0378)

Ο Όµιλος
01/04-30/06/2010
∆ιακοπείσες
δραστηριότητες
10.932.593
(1.760.682)
(3.099.314)
(3.258.996)
(3.760.838)
(1.875.399)
(1.885.439)
0
(3.760.838)
(1.875.399)
(1.885.439)
(0,0115)

Σύνολο
83.078.297
3.964.330
(3.420.698)
(5.761.413)
(10.746.884)
(8.048.008)
(2.698.876)
131.410
(10.615.474)
(6.769.156)
(3.846.318)
(0,0493)

4.010.790

(2.253.710)

1.757.080

1. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2011 και
αναλύονται στη Σηµείωση ∆.ΙΙ.4της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης.
2. Οι Καταστάσεις των Ταµειακών Ροών ατοµικές και ενοποιηµένες έχουν συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο.
3. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις παραπάνω Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
4. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικέςκαταστάσεις της περιόδου 01/01 – 30/06/2011 παρατίθενται αναλυτικά στηΣηµείωση∆.ΙΙ.2 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης.
5.Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 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, (ii) 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 30η Ιουνίου 2011 και σε σχέση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του
2010 δεν περιλαµβάνονται ο Όµιλος GENESIS, λόγω σύναψης συµφωνίας πώλησης και απώλειας του ελέγχου την 14η Φεβρουαρίου 2011, και η StemHealthUnirea (Mέλος του οµίλου Stem) η οποία πωλήθηκε τον Αύγουστο του 2010.Η µεταβολή που επήλθε στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου λόγω της πώλησης και απώλειας του ελέγχου του Οµίλου GENESIS ανέρχεται σε € 6,2 εκ. ή ποσοστό 36%. Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σηµείωση ∆.ΙΙ.6 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης.
6.Τα µεγέθη της ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της ενοποιηµένης Κατάστασης των Ταµειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2010 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να περιληφθούν µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών
δραστηριοτήτων τόσο της τρέχουσας περιόδου αναφοράς όσο και της συγκριτικής περιόδου, περιλαµβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σηµείωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 5. Στη Σηµείωση ∆.ΙΙ.6 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των
προαναφερόµενων γεγονότων.
7.Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό ενσωµάτωσης 48,29% στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην
Ελλάδα.
8.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.
9. Οι σηµαντικότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουνσηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχονται περίπου σε € 65,5 εκ. ευρώ και € 202 εκ.αντίστοιχα και
αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών, µέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισµα πουκαταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, µε τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συµβάσεις, αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης (Mal Practice)/(Σηµείωση∆.ΙΙ.19.4.Ι της Εξαµηνιαίας
Οικονοµικής Έκθεσης).
Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1,4 εκ. περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε € 9,3 εκ. 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 (Σηµείωση ∆.ΙΙ.19.4.ΙΙΙ της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης).
10. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµείωση ∆.ΙΙ.19.5 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 600 χιλ. για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε € 2,3 εκ. περίπου.
11. Το προσωπικό του Οµίλου την 30/06/2011 ήταν 3.409 άτοµα (30/06/2010 : 4.521, εκ των οποίων 1.393 αντιστοιχούσαν στην διακοπείσα δραστηριότητα) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.255 άτοµα (30/06/2010 : 1.221), αντίστοιχα.
12. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την περίοδο1/1/2011-30/6/2011καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /υποχρεώσεων κατά την 30/6/2011 που έχουν προκύψει απότις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα
193.610
2.314.966
Έξοδα
3.572.499
14.533.905
Απαιτήσεις
129.928
29.602.953
Υποχρεώσεις
1.838.647
13.507.903
Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών διοίκησης
3.084.194
1.077.074
13.Επί των ακινήτων του ΥΓΕΙΑ κατά την 30/06/2011 υπάρχει υποθήκη ύψους € 72 εκ. έναντι δανεισµού. Επιπροσθέτως επί των ακινήτων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 30/06/2011 υπάρχουν υποθήκες ποσού € 34,2 εκ. περίπου έναντι δανεισµού.
14. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο01/01 – 30/06/2011 ανέρχονται σε ποσό € 393.949 και αφορούν κυρίως : (α) συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόµισµα λειτουργίας (ευρώ) της µητρικής και (β) συναλλαγµατικά κέρδη
από την πώληση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εξωτερικού. Αντίστοιχα, για την περίοδο01/01 – 30/06/2010 ανέρχονται σε ποσό €(437.241).
15. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/06/2011 του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 22/08/2011.
16. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας, που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις.
17.Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιµερισµού των κερδών/(ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας επί του συνολικού σταθµισµένου αριθµού µετοχών της µητρικής.
18. ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ΠΧΑ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Α∆Τ ΑΗ529814

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ ΑΙ091976

Μαρούσι, 22 Αυγούστου 2011
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

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

