
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ  : www.hygeia.gr Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 01/01-30/06/2012 01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2012 01/01-30/06/2011

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην : Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Νόκηκνο ειεγθηήο : Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ.ΟΔΛ 19801) Κέξδε / (δεκίεο) πξό θόξσλ (πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (5.465) (13.248) 5.426 (1.734)

Διεγθηηθή Δηαηξεία : Grant Thornton Α.Δ. (Α.Μ.ΟΔΛ 127) Κέξδε / (δεκίεο) πξό θόξσλ (Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0 (6.945) 0 0

Σύπνο Έθζεζεο Δπηζθόπεζεο : Με ζύκθσλε γλώκε-κε ζέκα έκθαζεο Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:

                                             Απνζβέζεηο 10.058 9.319 4.574 3.915

Πξνβιέςεηο 2.010 2.130 1.070 1.092

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Έζνδα από ρξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ (147) (729) 0 0

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (141) 696 (17) 0

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο 

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 253.015 256.494 98.590 100.172 δξαζηεξηόηεηαο (215) (402) (431) 5.422

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 160 162 160 162 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  - Παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ (81) (83) (20) (20)

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 132.578 133.496 2.528 2.686 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 6.677 7.415 3.445 4.695

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 173.288 173.195 325.150 325.272 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ 282 1.138 113 728

Απνζέµαηα 7.066 7.502 1.640 1.753 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (20.155) (9.113) (5.619) (11.197)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 94.203 74.716 67.680 58.115 (Αύμεζε) / κείσζε ινηπώλ ινγαξηαζκώλ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2.607 5.558 (7.057) 509

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 49.662 50.449 35.399 34.153 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 4.660 (1.359) 3.519 1.015

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ  709.972 696.014 531.147 522.313 Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 6.837 0 0

Μείνλ:

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα (6.890) (6.621) (3.839) (4.180)

Μεηνρηθό θεθάιαην 125.350 125.350 125.350 125.350 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (177) (1.955) 0 (428)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 204.199 208.987 250.188 246.301 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (6.977) (7.362) 1.164 (183)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 329.549 334.337 375.538 371.651 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 16.390 19.014 0 0 Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (5.443) (6.100) (2.836) (2.523)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 345.939 353.351 375.538 371.651 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 12 212 1 31

Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 10.764 11.524 0 0 Πώιεζε ζπγαηξηθώλ (κείνλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο) 0 6.542 0 6.931

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 72.623 71.478 17.505 16.831 Δηζπξάμεηο Δπηρνξεγήζεσλ 21 0 0 0 0 0

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 191.397 180.974 95.000 95.000 Υνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 (201)

Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο 89.249 78.687 43.104 38.831 Δηζπξάμεηο από ρνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 9.025

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)  364.033 342.663 155.609 150.662 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 285 192 234 126

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα 0 0 30 36

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)  709.972 696.014 531.147 522.313 Δπελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 2.048 0 0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (5.125) 2.894 (2.571) 13.425

Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 (841) 0 (841)

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 30.954 80.145 0 60.000

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (20.870) (67.443) 0 (67.000)

Ο Οκηινο Ζ Δηαηξεία Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεµαηνδνηηθέο µηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (421) (422) 0 0

30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 Μεξίζµαηα πιεξσζέληα (39) (20) 0 0

Υξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 (2.100) 0 0

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο 

(01.01.2012 θαη 01.01.2011, αληίζηνηρα) 353.351 326.149 371.651 320.112 δξαζηεξηόηεηεο (γ) 9.624 9.319 0 (7.841)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) (7.373) (20.413) 3.887 (1.671) πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (2.478) 4.851 (1.407) 5.401

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 (674) 0 (673) Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ από 

Μεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζπγαηξηθώλ ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 37.375 35.469 29.566 27.001

εηαηξεηώλ (39) (20) 0 0 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξίνδνπ από δηαθνπείζεο 

Μείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε δξαζηεξηόηεηεο 0 582 0 0

πνζνζηνύ ζπγαηξηθώλ 0 4.598 0 0 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα από 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 3 (75) 0 0

(30.06.2012 θαη 30.06.2011, αληίζηνηρα) 345.939 309.640 375.538 317.768 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα από 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 (33) 0 0

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 34.900 40.794 28.159 32.402

Ο Όκηινο Ο Όκηινο

πλερ/λεο Γηαθνπείζεο ύλνιν πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο 

δξαζη/ηεο δξαζη/ηεηεο  δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

Κύθινο εξγαζηώλ 127.819 0 127.819 Κύθινο εξγαζηώλ 128.211 2.157 130.368

Μηθηά θέξδε 14.664 0 14.664 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 8.379 (350) 8.029

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ 944 0 944 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ (5.397) (664) (6.061)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (5.465) 0 (5.465) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (13.248) (1.107) (14.355)

Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α) (7.490) 0 (7.490) Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α) (13.730) (7.077) (20.807)

    - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (5.566) 0 (5.566)     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (10.989) (6.244) (17.233)

    - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (1.924) 0 (1.924)     - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (2.741) (833) (3.574)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 117 0 117 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 394 0 394

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (7.373) 0 (7.373) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (13.336) (7.077) (20.413)

    - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (5.441) 0 (5.441)     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (10.890) (6.244) (17.134)

    - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (1.932) 0 (1.932)     - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (2.446) (833) (3.279)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0182) 0 (0,0182) Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0625) (0,0355) (0,0980)

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 10.936 0 10.936 ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 3.794 (492) 3.302

Ο Όκηινο Ο Όκηινο

01/04-30/06/2012 01/04-30/06/2011

πλερ/λεο Γηαθνπείζεο ύλνιν πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο 

δξαζη/ηεο δξαζη/ηεηεο  δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

Κύθινο εξγαζηώλ 63.582 0 63.582 Κύθινο εξγαζηώλ 63.388 0 63.388

Μηθηά θέξδε 7.178 0 7.178 Μηθηά θέξδε 2.192 0 2.192

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζµάησλ (52) 0 (52) απνηειεζµάησλ (3.577) 0 (3.577)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (2.925) 0 (2.925) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (7.816) 0 (7.816)

Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α) (4.168) 0 (4.168) Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α) (7.437) (5.765) (13.202)

    - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (3.277) 0 (3.277)     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (5.827) (5.765) (11.592)

    - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (891) 0 (891)     - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (1.610) 0 (1.610)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 405 0 405 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (446) 0 (446)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (3.763) 0 (3.763) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (7.883) (5.765) (13.648)

    - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (2.921) 0 (2.921)     - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (6.184) (5.765) (11.949)

    - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (842) 0 (842)     - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (1.699) 0 (1.699)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0107) 0 (0,0107) Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0331) (0,0328) (0,0659)

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 5.136 0 5.136 ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1.067 0 1.067

01/01-30/06/2012 01/01-30/06/2011 01/04-30/06/2012

Κύθινο εξγαζηώλ 72.650 75.540 36.172

Μηθηά θέξδε 12.365 12.290 5.637

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ 8.422 8.385 3.748

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 5.426 (1.734) 2.400

Κέξδε / (δεκίεο) µεηά από θόξνπο (Α) 3.887 (1.671) 1.593

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 3.887 (1.671) 1.593

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,0127 (0,0095) 0,0052

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεµαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ απνηειεζµάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 12.977 12.278 6.150

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

161 1.466 

3.713 13.363 

62 6.230 

1.657 11.683 

2.232 752 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ζ ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΟΜΙΛΟΤ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΤ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΣΖ ΑΡΔΣΖ ΟΤΒΑΣΕΟΓΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΙΟ ΜΑΝΣΕΑΒΙΝΟ ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΟΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΔΚΑΚΖ

ΑΓΣ Μ322901 ΑΓΣ ΑΙ091976 ΑΓΣ Ν294701 ΑΓΣ ΑΕ555377 ΑΓΣ ΑΔ106335

ΑΡ. ΑΓΔΙΑ 16310-Α' ΣΑΞΔΩ

6.510

4.558

(3.333)

(2.678)

0

Τπνρξεώζεηο

πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ δηνίθεζεο

Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο / Τπόινηπα θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

 Έζνδα

 Έμνδα

 Απαηηήζεηο

27 Αύγνπζηνο 2012

01/04-30/06/2011

37.693

6.525

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

Μαξνύζη, 27 Απγνύζηνπ 2012

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

01/01-30/06/201101/01-30/06/2012

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 

Ζ Δηαηξεία

(2.678)

(0,0152)

                     ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13165/06/Β/86/14

ΛΔΩΦ.ΚΖΦΙΙΑ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 4 15123  ΜΑΡΟΤΙ, ΑΘΖΝΑ

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 έωο 30 Ινπλίνπ 2012

(ζύκθωλα κε ηελ απνθ. 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

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. 

11. Δπί ησλ αθηλήησλ  ηνπ  ΤΓΔΙΑ θαηά ηελ 30/06/2012 ππάξρεη  ππνζήθε ύςνπο € 72 εθ.  έλαληη δαλεηζκνύ. Δπηπξνζζέησο επί ησλ αθηλήησλ  ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΙΑ θαηά ηελ 30/06/2012 ππάξρνπλ ππνζήθεο πνζνύ € 34,8 εθ. πεξίπνπ έλαληη δαλεηζκνύ. 
12. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 30/06/2012 αλέξρνληαη ζε πνζό € 117 ρηι. θαη αθνξνύλ θπξίσο  ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηε κεηαηξνπή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ζην λόκηζκα ιεηηνπξγίαο (επξώ) 
ηεο κεηξηθήο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 30/06/2011 αλέξρνληαη ζε πνζό € 394 ρηι. 
13. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30/06/2012 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 27/08/2012. 
14. ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππάξρνπλ ίδηεο κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα, είηε από ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 
15. Σα θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηνπ επηκεξηζκνύ ησλ θεξδώλ/(δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο. 
16. 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 Δ.20 ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 
17. Σν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηεο Αλεμάξηεηεο Οξθσηήο Διέγθηξηαο αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο κε θαζνξηζκέλεο ξήηξεο πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ζπκβαηηθήο 
ιήμεο βξαρππξόζεζκσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ εληόο ησλ επόκελσλ 12 κελώλ πνπ έρεη σο επαθόινπζν νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ λα εκθαλίδνληαη κεγαιύηεξεο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηνπ (βι. αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε Δ.14 
«Γάλεηα». Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαρξεκαηνδόηεζεο ζεκαληηθνύ κέξνπο ηνπ βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ ηνπ.  

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 2011, εθηόο από ηηο αιιαγέο ζε Πξόηππα θαη 
Γηεξκελείεο πνπ ηζρύνπλ από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 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 – 30/06/2012 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε Δ.2 ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 
5. ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε Ινπλίνπ 2012 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηνπ 2011 δελ πεξηιακβάλεηαη ν όκηινο GENESIS  ιόγσ ζύλαςεο ζπκθσλίαο πώιεζεο θαη απώιεηαο ηνπ 
ειέγρνπ ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2011. 
6. Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη πνζνζηό ελζσκάησζεο 70,38% ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30/06/2012 πνπ ζπληάζζεη ε εηαηξεία MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΔ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα. 
7. Γηα ηηο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 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), ε Δηαηξεία έρεη 
ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο € 1,4 εθ. θαη ν Όκηινο αληίζηνηρα πξόβιεςε ύςνπο € 9,5 εθ. πεξίπνπ. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ νπζηώδεηο επηβαξύλζεηο από άιιεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαζώο 
θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ νξγάλσλ πέξαλ ηεο πξόβιεςεο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηηζηεί (εκείσζε Δ.17.4 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).  
8. Η Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε Δ.2 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε 
ζσξεπηηθή πξόβιεςε ύςνπο € 600 ρηι. γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Σν πνζό ηεο αληίζηνηρεο πξόβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε € 2,4 εθ. πεξίπνπ.   
9. Σν πξνζσπηθό ηνπ Οκίινπ ηελ 30/06/2012 ήηαλ 3.404 άηνκα (30/06/2011 : 3.409) θαη ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο 1.276 άηνκα (30/06/2011 : 1.255), αληίζηνηρα. 
10. Σα πνζά ησλ εζόδσλ/εμόδσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2012-30/06/2012 θαζώο ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ /ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ 30/6/2012 πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 αλαιύνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

http://www.hygeia.gr/

