
Διεύθυνση Διαδικτύου  : www.hygeia.gr Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011

από το Διοικητικό Συμβούλιο : Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (12.973) (23.850) 4.159 (2.496)

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) 0 (6.945) 0 0

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

                                             Αποσβέσεις 15.225 14.242 6.929 5.950

Προβλέψεις 1.947 2.002 1.035 1.044

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (198) (739) 0 0

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011 Συναλλαγματικές διαφορές 236 540 14 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 250.097 256.494 96.234 100.172 δραστηριότητας 773 395 (157) 5.852

Επενδύσεις σε ακίνητα 160 162 160 162 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (121) (123) (30) (30)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 132.271 133.496 2.558 2.686 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.146 11.465 5.220 7.063

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 173.408 173.195 325.235 325.272 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 566 1.153 36 785

Αποθέµατα 6.775 7.502 1.716 1.753 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (29.725) (995) (15.506) (9.113)

Απαιτήσεις από πελάτες 103.813 74.716 74.474 58.115 (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (527) 5.050 (3.061) 281

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.381 50.449 34.373 34.153 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 18.307 (5.263) 7.512 (2.228)

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 6.834 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  711.905 696.014 534.750 522.313 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (10.105) (10.792) (5.563) (6.489)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβεβλημένοι φόροι (270) (2.385) 0 (463)

Μετοχικό κεφάλαιο 125.350 125.350 125.350 125.350 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.719) (9.410) 588 156

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 197.448 208.987 249.306 246.301 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 322.798 334.337 374.656 371.651 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (8.027) (10.660) (4.139) (5.366)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 15.585 19.014 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 25 212 1.414 31

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 338.383 353.351 374.656 371.651 Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 0 6.542 0 6.931

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 105.757 11.524 95.000 0 Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 21 0 0 0

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 72.877 71.478 17.354 16.831 Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 (125)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 95.810 180.974 0 95.000 Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 9.025

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 99.078 78.687 47.740 38.831 Τόκοι εισπραχθέντες 432 281 385 176

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 (76)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  373.522 342.663 160.094 150.662 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 50 36

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 2.048 0 0

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  711.905 696.014 534.750 522.313 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.549) (1.576) (2.290) 10.632

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 (707) 0 (707)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 31.247 93.529 0 60.000

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εξοφλήσεις δανείων (21.551) (77.556) 0 (67.000)

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (627) (590) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Μερίσµατα πληρωθέντα (39) (20) 0 0

 (1.1.2012 και 1.1.2011, αντίστοιχα) 353.351 326.149 371.651 320.112 Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (2.099) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.030 12.559 0 (7.707)

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (14.929) (31.740) 3.005 (2.941) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 (730) 0 (730) περιόδου (α) + (β) + (γ) (5.238) 1.573 (1.702) 3.081

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από 

θυγατρικών εταιρειών (39) (20) 0 0 συνεχιζόμενες δραστηριότητες 37.375 35.469 29.566 27.001

Μείωση μη ελεγχουσών συμμετοχών από Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από διακοπείσες 

πώληση ποσοστού θυγατρικών 0 4.598 0 0 δραστηριότητες 0 582 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 

(30.9.2012 και 30.9.2011, αντίστοιχα) 338.383 298.257 374.656 316.441 ισοδύναμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (12) (52) 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (33) 0 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 32.125 37.539 27.864 30.082

Ο Όμιλος Ο Όμιλος

1/1-30/9/2012

Συνεχ/νες Διακοπείσες Σύνολο Συνεχιζόμενες Διακοπείσες 

δραστ/τες δραστ/τες  δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 184.511 0 184.511 Κύκλος εργασιών 184.183 2.157 186.340

Μικτά κέρδη 18.025 0 18.025 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 8.119 (350) 7.769

Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (2.832) 0 (2.832) επενδυτικών αποτελεσµάτων (12.381) (664) (13.045)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (12.973) 0 (12.973) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (23.850) (1.107) (24.957)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (14.715) 0 (14.715) Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (25.117) (7.077) (32.194)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (12.027) 0 (12.027)     - Ιδιοκτήτες μητρικής (21.175) (6.244) (27.419)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.688) 0 (2.688)     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3.942) (833) (4.775)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (214) 0 (214) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 454 0 454

(14.929) 0 (14.929) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (24.663) (7.077) (31.740)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (12.192) 0 (12.192)     - Ιδιοκτήτες μητρικής (21.027) (6.244) (27.271)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.737) 0 (2.737)     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3.636) (833) (4.469)

(0,0393) 0 (0,0393) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1204) (0,0355) (0,1559)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12.298 0 12.298 και συνολικών αποσβέσεων 1.692 (492) 1.200

Ο Όμιλος Ο Όμιλος

1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011

Συνεχ/νες Διακοπείσες Σύνολο Συνεχιζόμενες Διακοπείσες 

δραστ/τες δραστ/τες  δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 56.692 0 56.692 Κύκλος εργασιών 55.972 0 55.972

Μικτά κέρδη 3.361 0 3.361 Μικτά κέρδη / (ζημίες) (260) 0 (260)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.776) 0 (3.776) και επενδυτικών αποτελεσµάτων (6.984) 0 (6.984)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (7.508) 0 (7.508) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (10.602) 0 (10.602)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (7.225) 0 (7.225) Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (11.387) 0 (11.387)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (6.461) 0 (6.461)     - Ιδιοκτήτες μητρικής (10.186) 0 (10.186)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (764) 0 (764)     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.201) 0 (1.201)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (331) 0 (331) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 60 0 60

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (7.556) 0 (7.556) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (11.327) 0 (11.327)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (6.751) 0 (6.751)     - Ιδιοκτήτες μητρικής (10.137) 0 (10.137)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (805) 0 (805)     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.190) 0 (1.190)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0211) 0 (0,0211) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0579) 0,0000 (0,0579)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 1.362 0 1.362 και συνολικών αποσβέσεων (2.101) 0 (2.101)

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011

Κύκλος εργασιών 102.902 107.134 30.252 31.594

Μικτά κέρδη 14.687 15.575 2.322 3.285

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 8.805 9.851 383 1.466

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.159 (2.496) (1.267) (762)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) 3.005 (2.941) (882) (1.270)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 3.005 (2.941) (882) (1.270)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0098 (0,0167) (0,0029) (0,0072)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 15.565 15.769 2.588 3.491

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

309 2.000 

5.672 19.609 

48 8.230 

2.097 13.967 

3.552 1.230 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ           Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

ΑΔΤ Μ322901 ΑΔΤ ΑΙ091976          ΑΔΤ Ν294701 ΑΔΤ ΑΖ555377 ΑΔΤ ΑΕ106335

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16310-Α' ΤΑΞΕΩΣ

                     ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

(σύμφωνα με την αποφ. 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Μαρούσι, 21 Νοεμβρίου 2012

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

1/1-30/9/2011

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης

Ενδοεταιρικές συναλλαγές / Υπόλοιπα και λοιπά συνδεδεμένα μέρη

 Έσοδα

 Έξοδα

 Απαιτήσεις

21 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 

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 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 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. 

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν 
από 1η Ιανουαρίου 2012 και αναλύονται στη Σημείωση ΙΙ.4 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  
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 οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/9/2012 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση ΙΙ.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
5. Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2012 και σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2011 δεν περιλαμβάνεται ο όμιλος GENESIS  λόγω σύναψης συμφωνίας πώλησης και απώλειας του ελέγχου την 14η 
Φεβρουαρίου 2011. 
6. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό ενσωμάτωσης 70,38% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/9/2012 που συντάσσει η εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. 
7. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων 
αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισμα που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice), η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1,4 εκ. και 
ο Όμιλος αντίστοιχα πρόβλεψη ύψους € 9,7 εκ. περίπου. Δεν 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.17.4 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).  
8. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση ΙΙ.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 
450 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε € 2,4 εκ. περίπου.   
9. Το προσωπικό του Ομίλου την 30/9/2012 ήταν 3.406 άτομα (30/9/2011 : 3.408) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.284 άτομα (30/9/2011 : 1.257), αντίστοιχα.  
10. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την περίοδο 1/1/2012-30/9/2012 καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /υποχρεώσεων κατά την 30/9/2012 που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

11. Επί των ακινήτων του ΥΓΕΙΑ κατά την 30/9/2012 υπάρχει  υποθήκη ύψους € 72 εκ.  έναντι δανεισμού. Επιπροσθέτως επί των ακινήτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 30/9/2012 υπάρχουν υποθήκες ποσού € 34,8 εκ. περίπου έναντι δανεισμού. 
12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο 1/1 – 30/9/2012 ανέρχονται σε ποσό € 214 χιλ. και αφορούν κυρίως  συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόμισμα λειτουργίας (ευρώ) της μητρικής. Αντίστοιχα, 
για την περίοδο 1/1 – 30/9/2011 ανέρχονται σε ποσό € 454 χιλ. 
13. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή Κοινού εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου συνολικού ύψους €95εκ. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες Πειραιώς, Eurobank Ergasias, Εμπορική και Alpha Bank. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας και θα 
χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. (Σημείωση ΙΙ.14 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων)  
14. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30/9/2012 του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21/11/2012. 
15. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας, που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις.  
16. Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και μη ελεγχουσών συμμετοχών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής.  
17. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ, πλην αυτών που αναφέρονται στην σημείωση II.20 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

http://www.hygeia.gr/

