ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΛΔΩΦ.ΚΖΦΙΙΑ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 4 15123 ΜΑΡΟΤΙ, ΑΘΖΝΑ
ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 01 Ιαλνπαξίνπ 2011 έωο 30 επηεκβξίνπ 2011
(ζύκθωλα κε ηελ απνθ. 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΔΙΑ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο
ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Αξµόδηα Τπεξεζία Ννµαξρία : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δµπνξίνπ Αλσλύµσλ Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεσο
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ : www.hygeia.gr
Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ Δλδηάκεζωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην : 10 Ννεκβξίνπ 2011
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)
Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ
Ο Όκηινο
Ζ Δηαηξεία
30/09/2011
31/12/2010
30/09/2011
31/12/2010
ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέµαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα
γηα πώιεζε
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β)
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β)
Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

256.565.206
162.249
133.964.427
174.170.077
8.014.796
74.242.120
56.072.469

263.215.712
164.176
145.771.739
193.202.090
9.863.723
73.124.830
63.493.155

100.251.110
162.249
2.757.123
288.502.343
1.811.790
82.545.967
36.964.429

100.624.313
164.176
2.994.970
301.805.111
2.596.772
81.786.828
35.125.398

0
703.191.344

10.859.285
759.694.710

0
512.995.011

0
525.097.568

72.103.277
205.604.073
277.707.350
20.549.998
298.257.348
51.424.416
72.486.859
201.402.485
79.620.236

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
244.338.401
316.441.678
0
316.441.678
0
17.326.925
138.500.000
40.726.408

72.103.277
248.008.920
320.112.197
0
320.112.197
0
17.007.475
145.500.000
42.477.896

0
404.933.996
703.191.344

5.006.920
433.545.393
759.694.710

0
196.553.333
512.995.011

0
204.985.371
525.097.568

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)
Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ
Ο Όκηινο
Ζ Δηαηξεία
30/09/2011
30/09/2010
30/09/2011
30/09/2010
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2011 θαη
01.01.2010, αληίζηνηρα)
326.149.317
431.366.712
320.112.197
397.613.948
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
(31.740.307)
(23.372.908)
(2.940.822)
76.445
0
11.412.736
0
11.412.736
Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Mείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζε
ηδηoθηήηεο ηεο κεηξηθήο
0
(24.498.027)
0
(24.498.027)
Aύμεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο από εμαγνξά πνζνζηνύ
ζπγαηξηθώλ
0
(311.200)
0
0
(729.697)
(283.266)
(729.697)
(283.266)
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0
212.676
0
212.676
Παξνρή δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ ζην πξνζσπηθό
0
0
0
0
Αγνξά ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Μεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζπγαηξηθώλ
εηαηξεηώλ
(19.500)
(108.981)
0
0
Μείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε πνζνζηνύ
ζπγαηξηθώλ
4.597.535
(20.244)
0
0
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (30.09.2011 θαη
30.09.2010, αληίζηνηρα)
298.257.348
394.397.500
316.441.678
384.534.512

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη
ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ
θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)
Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ
Ο Όκηινο
Ζ Δηαηξεία
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
01/01-30/09/2011 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2011 01/01-30/09/2010
Κέξδε / (δεκίεο) πξό θόξσλ (πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
(23.849.822)
(7.352.950)
(2.495.393)
2.451.683
Κέξδε / (δεκίεο) πξό θόξσλ (Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
(6.944.588)
(10.469.769)
0
0
Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
14.242.185
13.249.618
5.950.098
6.020.971
Πξνβιέςεηο
2.002.097
1.188.238
1.044.373
750.000
Έζνδα από ρξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
(738.827)
(476.078)
0
0
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
540.218
347.858
0
0
Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
391.260
757.688
5.852.208
440.516
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ - Παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ
(122.912)
(121.729)
(29.987)
(29.987)
Με ηακεηαθά έμνδα
4.109
32.176
0
(92.824)
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
11.465.080
6.544.852
7.062.576
4.196.849
Παξνρή δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ ζην πξνζσπηθό
0
212.676
0
212.676
Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ
1.152.565
64.896
784.982
(252.541)
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(995.041)
(15.999.459)
(9.113.487)
(17.663.724)
(Αύμεζε) / κείσζε ινηπώλ ινγαξηαζκώλ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
5.049.502
4.962.226
281.065
8.864.039
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
(5.263.488)
22.107.126
(2.228.145)
5.891.884
Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
6.834.313
5.024.311
0
0
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα
(10.792.413)
(5.302.033)
(6.489.420)
(3.318.858)
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
(2.384.607)
(3.537.407)
(462.890)
(1.170.685)
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
(9.410.369)
10.940.543
155.980
6.299.999
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
(10.659.544)
(30.192.996)
(5.366.027)
(6.830.066)
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
211.946
36.010
30.604
0
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο
0
0
(76.000)
0
Δηζπξάμεηο Δπηρνξεγήζεσλ
0
153.796
0
53.521
Πώιεζε ζπγαηξηθώλ (κείνλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο)
6.542.237
464.194
6.931.007
0
Αγνξά ζπγαηξηθώλ (κείνλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο)
0
(259.526)
0
0
Υνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
0
0
(125.000)
(14.663.072)
Δηζπξάμεηο από ρνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
0
0
9.025.000
0
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
281.340
87.672
176.389
44.849
Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα
0
0
35.945
15.750
Δπελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
2.048.295
(1.260.980)
0
0
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
(1.575.726)
(30.971.830)
10.631.918
(21.379.018)
Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ
0
11.412.736
0
11.412.736
Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ζπγαηξηθήο
0
141.000
0
0
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
(707.065)
(372.716)
(707.065)
(372.716)
Έηζξνέο/(εθξνέο) από κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο
0
(450.000)
0
0
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
93.529.316
61.396.580
60.000.000
50.500.000
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
(77.555.522)
(18.039.853)
(67.000.000)
(8.900.000)
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεµαηνδνηηθέο µηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
(589.697)
(632.730)
0
0
Μεξίζµαηα πιεξσζέληα
(19.500)
(107.534)
0
0
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο
0
(24.498.027)
0
(24.498.027)
Υξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
(2.098.684)
6.369.258
0
0
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
12.558.848
35.218.714
(7.707.065)
28.141.993
Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα
ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
1.572.753
15.187.427
3.080.833
13.062.974
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο ρξήζεο από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
35.468.921
28.411.867
27.001.190
21.695.860
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο από
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
582.280
699.430
0
0
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
(51.848)
(81.524)
0
0
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα από
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
(32.846)
0
0
0
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ
37.539.260
44.508.897
30.082.023
34.758.834

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)
Πνζά εθθξαζµέλα ζε επξώ
Ο Όκηινο
01/01-30/09/2011
πλερηδόκελεο
Γηαθνπείζεο
ύλνιν
δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο
184.182.765
2.156.553
186.339.318 Κύθινο εξγαζηώλ
8.118.862
(350.558)
7.768.304 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
(12.381.131)
(664.379)
(13.045.510) θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ
(23.849.822)
(1.106.546)
(24.956.368) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
(25.116.930)
(7.076.755)
(32.193.685) Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α)
(21.174.645)
(6.243.607)
(27.418.252)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
(3.942.285)
(833.148)
(4.775.433)
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
453.378
0
453.378 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
(24.663.552)
(7.076.755)
(31.740.307) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
(21.027.685)
(6.243.607)
(27.271.292)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
(3.635.867)
(833.148)
(4.469.015)
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
(0,1204)
(0,0355)
(0,1559) Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη
1.691.453
(492.550)
1.198.903 ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
Ο Όκηινο
01/07-30/09/2011
πλερηδόκελεο
Γηαθνπείζεο
ύλνιν
δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο
55.972.136
0
55.972.136 Κύθινο εξγαζηώλ
(260.177)
0
(260.177) Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
(6.983.717)
0
(6.983.717) θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ
(10.600.710)
0
(10.600.710) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
(11.385.544)
0
(11.385.544) Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α)
(10.184.568)
0
(10.184.568)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
(1.200.976)
0
(1.200.976)
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
59.429
0
59.429 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
(11.326.115)
0
(11.326.115) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
(10.137.007)
0
(10.137.007)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
(1.189.108)
0
(1.189.108)
- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
(0,0579)
0,0000
(0,0579) Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη
(2.103.000)
0
(2.103.000) ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
Ζ Δηαηξεία
01/01-30/09/2011 01/01-30/09/2010 01/07-30/09/2011 01/07-30/09/2010
107.133.880
102.967.207
31.593.919
30.276.161
15.574.724
12.575.417
3.284.775
1.394.166

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

9.851.093
6.467.652
1.466.402
(2.495.393)
2.451.683
(761.253)
(2.940.822)
76.445
(1.269.728)
(2.940.822)
76.445
(1.269.728)
0
0
0
(2.940.822)
76.445
(1.269.728)
(2.940.822)
76.445
(1.269.728)
(0,0167)
0,0005
(0,0072)
15.769.505
12.458.636
3.491.311
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ

Ο Όκηινο
01/01-30/09/2010
πλερηδόκελεο
Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο
208.388.439
30.833.229
17.120.640
(6.293.693)
(668.813)
(7.352.950)
(12.810.900)
(10.546.884)
(2.264.016)
(981.912)
(13.792.812)
(11.014.855)
(2.777.957)
(0,0641)

ύλνιν
239.221.668
10.826.947

(9.940.056)
(10.469.769)
(9.580.096)
(4.765.094)
(4.815.002)
0
(9.580.096)
(4.765.094)
(4.815.002)
(0,0289)

(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)

(7.351.363)
Ο Όκηινο
01/07-30/09/2010
πλερηδόκελεο
Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο
57.795.426
9.106.925
122.054
(3.222.519)

5.105.836

12.457.199

ύλνιν
66.902.351
(3.100.465)

(5.894.392)
(8.204.893)
(7.872.323)
(6.995.304)
(877.019)
(544.671)
(9.689.262)
(7.636.781)
(1.280.607)
(0,0439)

(4.238.707)
(4.894.498)
(4.640.224)
(2.302.678)
(2.337.546)
0
(3.367.956)
(2.052.481)
(2.087.349)
(0,0123)

(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)

(1.264.894)

(3.490.068)

(4.754.962)

(512.170)
(2.366.219)
(1.771.430)
(1.771.430)
0
(1.771.430)
(1.771.430)
(0,0109)
1.362.274

1. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, εθηόο από ηηο αιιαγέο ζε Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ ηζρύνπλ από 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη αλαιύνληαη ζηε εκείσζε Δ.4 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
2. Οη Καηαζηάζεηο ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν.
3. Όιεο νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ησλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε έρνπλ απαιεηθζεί από ηηο παξαπάλσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
4. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 01/01 – 30/09/2011 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε Δ.2 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
5. ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ην π 2010 πεξηιακβάλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε εηαηξεία Y-LOGIMED SH.P.K πνπ ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 από ηελ
Y-LOGIMED A.E. 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηνπ 2010 δελ πεξηιακβάλεηαη ν Όκηινο GENESIS, ιόγσ ζύλαςεο ζπκθσλίαο
πώιεζεο θαη απώιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2011. Η κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ ιόγσ ηεο πώιεζεο θαη απώιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ GENESIS αλέξρεηαη ζε € 6,2 εθ. ή πνζνζηό 23%. Αλαιπηηθή
πεξηγξαθή παξαηίζεηαη ζηε εκείσζε Δ.6 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
6. Σα κεγέζε ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ κόλν νη ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα
απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ ηόζν ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ αλαθνξάο όζν θαη ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ, πεξηιακβάλνληαη δηαθξηηά θαη αλαιύνληαη ζε μερσξηζηή ζεκείσζε, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5. ηε εκείσζε Δ.6 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξόκελσλ γεγνλόησλ.
7. Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη πνζνζηό ελζσκάησζεο 48,61% ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30.09.2011 πνπ ζπληάζζεη ε εηαηξεία MAR FIN INVESTMENT GROUP ΑΔ
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα.
8. ηηο 20 Οθησβξίνπ 2011 νινθιεξώζεθε ε απνθαζηζζείζα από ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή Σ.Γ. ηεο 23.05.2011, αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ κε θάιπςε ζε πνζνζηό 73,85% θαη κε ηελ άληιεζε
πνζνύ €64.935.932,50. Καηόπηλ ηνύηνπ ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά €53.247.021,85 κε ηελ έθδνζε 129.870.785 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,41 έ θαζηε θαη ην πνζό ησλ €11.688.370,65 ήρζε ζε πίζησζε ηνπ Λνγαξηαζκνύ «Γηαθνξά
από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην».
9. Οη ζεκαληηθόηεξεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή ε πίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε € 67 εθ. θαη € 203 εθ. αληίζηνηρα
θαη αθνξνύλ ζε απαηηήζεηο αζζελώλ ή θιεξνλόκσλ απηώλ, κέξνο ησλ νπνίσλ θαιύπηεηαη από ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κε ηηο νπνίεο νη ηαηξνί έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο, αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο (Mal Practice)/(εκείσζε Δ.15.4.Ι ησλ
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).
Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο € 1,4 εθ. πεξίπνπ γηα δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Σν πνζό ηεο αληίζηνηρεο πξόβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε € 9,5 εθ. πεξίπνπ. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ νπζηώδεηο επηβαξύλζεηο από άιιεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία
δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ νξγάλσλ πέξαλ ηεο πξόβιεςεο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηηζηεί (εκείσζε Δ.15.4.ΙΙΙ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).
10. Η Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλα ιπηηθά ζηε εκείσζε Δ.2 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο € 675 ρηι.
γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Σν πνζό ηεο αληίζηνηρεο πξόβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε € 2,5 εθ. πεξίπνπ.
11. Σν πξνζσπηθό ηνπ Οκίινπ ηελ 30/09/2011 ήηαλ 3.408 άηνκα (30/09/2010 : 4.588, εθ ησλ νπνίσλ 1.255 αληηζηνηρνύζαλ ζηελ δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα) θαη ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο 1.257 άηνκα (30/09/2010 : 1.228), αληίζηνηρα.
12. Σα πνζά ησλ εζόδσλ/εμόδσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2011-30/9/2011 θαζώο ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ /ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ 30/9/2011 πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 αλαιύνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Δλδνεηαηξθέο ζπλαιιαγέο / Τπόινηπα θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Έζνδα
Έμνδα
Απαηηήζεηο
Τπνρξεώζεηο
πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ δηνίθεζεο

ΟΜΙΛΟ
359.480
5.414.443
151.561
1.678.857
4.226.446

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
2.837.615
20.532.165
30.013.739
11.400.706
1.400.599

13. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ ΤΓΔΙΑ θαηά ηελ 30/09/2011 ππάξρεη ππνζήθε ύςνπο € 72 εθ. έλαληη δαλεηζκνύ. Δπηπξνζζέησο επί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΙΑ θαηά ηελ 30/09/2011 ππάξρνπλ ππνζήθεο πνζνύ € 34,2 εθ. πεξίπνπ έλαληη δαλεηζκνύ.
14. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 30/09/2011 αλέξρνληαη ζε πνζό € 453.378 θαη αθνξνύλ θπξίσο : (α) ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηε κεηαηξνπή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ζην λόκηζκα ιεηηνπξγίαο (επξώ) ηεο κεηξηθήο θαη (β)
ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε από ηελ πώιεζε επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνύ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 30/09/2010 αλέξρνληαη ζε πνζό € (981.912).
15. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30/09/2011 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 10/11/2011.
16. ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππάξρνπλ ίδηεο κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα, είηε από ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο.
17. Σα θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηνπ επηκεξηζκνύ ησλ θεξδώλ/(δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο επί ηνπ ζπλνιηθνύ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο.
18. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία λα αθνξνύλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα ΓΠΥΑ, πιελ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 19 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΑΤΡΟΤ
ΑΓΣ ΑΖ529814

Ζ ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΡΔΣΖ ΟΤΒΑΣΕΟΓΛΟΤ
ΑΓΣ ΑΙ091976

Μαξνύζη, 10 Ννεκβξίνπ 2011
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΟΜΙΛΟΤ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΤ

ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ
ΑΓΣ ΑΒ606210

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΔΚΑΚΖ
ΑΓΣ ΑΔ106335

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΟΜΑ
ΑΓΣ ΑΕ555377
ΑΡ. ΑΓΔΙΑ 16310-Α' ΣΑΞΔΩ

