
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Διεύθυνση Διαδικτύου  :  www.hygeia.gr 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 27 Μαϊου 2013 Λειτουργικές δραστηριότητες (Αναμορφωμένο) (Αναμορφωμένο)

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (2.354) (1.928) (266) 3.026

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) 421 (749) 0 0

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

 Αποσβέσεις 4.403 4.548 2.157 2.162

 Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων 4.330 0 4.330 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Προβλέψεις 571 622 300 345

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (42) 0 0 0

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Συναλλαγματικές διαφορές 20 248 (24) 30

31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 85 363 (22) 30

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αναμορφωμένο) (Αναμορφωμένο) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (40) (42) (10) (10)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 222.918 227.369 94.640 95.591 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.149 3.084 1.610 1.779

Επενδύσεις σε ακίνητα 158 159 158 159

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Άϋλα στοιχεία του ενεργητικού 85.525 86.027 2.308 2.457 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 379 484 200 197

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 104.935 104.683 194.552 194.240 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.381) (7.865) (7.088) 9.411

Αποθέµατα 5.477 5.865 1.588 1.788 (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (2.979) (4.230) (2.026) (4.418)

Απαιτήσεις από πελάτες 116.852 113.208 82.922 80.694 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (988) (2.611) 498 4.779

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 32.436 33.021 29.988 26.769 Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (730) 581 0 0

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 19.691 0 0 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  568.301 590.023 406.156 401.698 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.553) (2.584) (55) (1.301)

Καταβεβλημένοι φόροι (21) (86) 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 270 (10.165) (396) 16.030

Μετοχικό κεφάλαιο 125.350 125.350 125.350 125.350 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 79.829 84.111 103.714 106.894 Αγορά ενσώµατων και άϋλων στοιχείων του ενεργητικού (1.706) (2.531) (1.075) (1.422)

Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα (και 

σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια)  και σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση

0 611 0 0

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων στοιχείων του ενεργητικού 652 4 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 205.179 210.072 229.064 232.244 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 (17.150)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 6.129 4.815 Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
25 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 211.308 214.887 229.064 232.244 Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (48) 0 0 0

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 97.441 97.276 95.000 95.000 Τόκοι εισπραχθέντες 198 142 198 102

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 65.376 62.746 20.415 17.660 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 (1.500) 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 83.922 88.116 1.066 1.137 Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (1) (5) 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 110.254 105.623 60.611 55.657 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (880) (2.390) (2.377) (18.470)

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς 

πώληση 0 21.375 0 0 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  356.993 375.136 177.092 169.454 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.046 8.691 1.187 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  568.301 590.023 406.156 401.698 Εξοφλήσεις δανείων (4.991) (874) (2.008) 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (84) (199) 0 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη 750 0 750 0

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 57 210 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.222) 7.828 (71) 0

Ο Όμιλος Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

01/01-31/03/2013 περιόδου (α) + (β) + (γ) (3.832) (4.727) (2.844) (2.440)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην έναρξη 

της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 24.299 37.358 21.460 29.566

Κύκλος εργασιών 62.672 726 63.398
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην έναρξη 

της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 301 17 0 0

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 11.314 (193) 11.121
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και 

δεσμευμένες καταθέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 5 (37) 0 0

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στη 

λήξη της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 20.773 32.557 18.616 27.126

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.011 (480) 4.531 Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στο 

τέλος της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 54 0 0

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (2.354) (556) (2.910)

Κέρδη /(ζημιές) από την αποτίμηση των ομάδων διάθεσης σε εύλογες αξίες 0 977 977
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (4.830) 421 (4.409) (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (4.251) 611 (3.640)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (579) (190) (769) Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (165) 0 (165) 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (4.995) 421 (4.574)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012, 

αντίστοιχα)
214.887 353.351 232.244 371.651

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (4.410) 611 (3.799) Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0 (16) 0 (115)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (585) (190) (775) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 01.01.2012 (αναμορφωμένο) 214.887 353.335 232.244 371.536

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0139) 0,0020 (0,0119)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
(4.409) (3.432) (3.091) 2.294

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
9.400 (279) 9.121 Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές 1.264 0 0 0

Μείωση μη ελεγχουσών συμμετοχών από πώληση ποσοστού θυγατρικών (269) 0 0 0

Ο Όμιλος

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

εξωτερικού
(46) (288) 0 0

01/01-31/03/2012 Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού (89) 372 (61) 193

(Αναμορφωμένα)

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού 
23 (74) 16 (39)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής 

στον φορολογικό συντελεστή
(53) 0 (44) 0

Κύκλος εργασιών 62.732 1.505 64.237
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2013 και 31.03.2012, 

αντίστοιχα) 211.308 349.913 229.064 373.984

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 7.901 (415) 7.486

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.438 (579) 859

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.928) (749) (2.677)

Κέρδη /(ζημιές) από την εκποίηση της Διακοπείσας Δραστηριότητας 0 0 0

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (2.679) (753) (3.432)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.904) (495) (2.399)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (775) (258) (1.033)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 10 0 10

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.669) (753) (3.422)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.837) (495) (2.332)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (832) (258) (1.090)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0062) (0,0016) (0,0078)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
5.943 (274) 5.669

01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

(Αναμορφωμένα)

Κύκλος εργασιών 36.947 36.478

Μικτά κέρδη 7.626 6.728

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.499 4.674

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (266) 3.026

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (3.091) 2.294

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.091) 2.294

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (89) 154

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (3.180) 2.448

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.180) 2.448

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0101) 0,0075

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
7.646 6.827

Η Εταιρεία

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.

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

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013

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

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2013 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Η  ΔΙΕΥΘΥΝOΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 
     
 
 
 
 

    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΔΤ Μ 322901 

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ AI091976 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 
ΑΔΤ Ν294701 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ106335 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
ΑΔΤ ΑΖ555377 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16310 – Α’ ΤΑΞΕΩΣ 

 

1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, εκτός από τις 

αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2013 και αναλύονται στη Σημείωση Ε.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 01/01 – 31/03/2013 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση Ε.2 των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
5. Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2013 και σε σχέση με την αντίστοιχη 

τριμηνιαία συγκριτική περίοδο του 2012 δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία Vallone Co Ltd (θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και 
ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου «Αχίλλειον»), λόγω της οριστικοποίησης της συμφωνίας πώλησης την 7η Μαρτίου 2013 
(αναλυτική περιγραφή της διακοπής ενοποίησης παρατίθεται στη Σημείωση Ε.6). 

6. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και 
ποσοστό ενσωμάτωσης 70,38% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2013 που συντάσσει η εταιρεία 

MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. 
7. Τα κονδύλια της Συνοπτικής Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της συγκριτικής χρήσης 

που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναμορφωθεί λόγω της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους». Η εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του κονδυλίου «Υποχρεώσεις 
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» κατά € 888 χιλ. και € 732 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα, ενώ οι αναλογούντες φόροι που αναγνωρίστηκαν στις «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» ήταν € 182 
χιλ. και € 147 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά Ευρώ € 710 χιλ. και € 585 
χιλ. για τον  Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Επιπλέον η παραπάνω τροποποίηση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είχε 

σαν αποτέλεσμα την μείωση των λοιπών εσόδων και λοιπών εξόδων για τον Όμιλο κατά ποσό € 144 χιλ. και € 7 χιλ. 
αντίστοιχα. Οι αναλογούντες φόροι που αναγνωρίστηκαν στο κονδύλι "Φόρο εισοδήματος" ανήλθαν σε € 27 χιλ. για τον 

Όμιλο. (βλέπε Σημείωση Ε.13 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων) 
8. 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 € 10,2 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 Ε.17.4 των 
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).  

9. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του 

Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση Ε.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία έχει 
σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 650 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης 

πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε € 2,1 εκ. περίπου.   
10. Το προσωπικό του Ομίλου την 31/03/2013 ήταν 3.217 άτομα (31/03/2012 : 3.414) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.287 

άτομα (31/03/2012 : 1.253), αντίστοιχα. 

11. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την περίοδο 1/1/2013-31/03/2013 καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /υποχρεώσεων 
κατά την 31/3/2013 που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 

αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 

12. Επί των ακινήτων  του  ΥΓΕΙΑ κατά την 31/03/2013 υπάρχει υποθήκη ύψους € 127,7 εκ.  έναντι δανεισμού. Επιπροσθέτως 
επί των ακινήτων  του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 31/03/2013 υπάρχουν υποθήκες ποσού € 152,8 εκ. περίπου έναντι 
δανεισμού. 

13. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τον Όμιλο την περίοδο 01/01 – 31/03/2013 ανέρχονται σε ποσό € (165 χιλ.) και αφορούν  
συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόμισμα 

λειτουργίας (ευρώ) της μητρικής καθώς και επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού. Αντίστοιχα, για την 
περίοδο 01/01 – 31/03/2012 ανέρχονται σε ποσό € 10 χιλ.. Για την εταιρεία τα λοιπά συνολικά έσοδα ανέρχονται σε ποσό 
€ (89 χιλ.) και αφορούν την επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού. Αντίστοιχα, για την περίοδο 01/01 – 

31/03/2012 ανέρχονται σε ποσό € 154 χιλ. 
14. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31/03/2013 του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας στις 27/05/2013. 
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 
ελέγχουσών 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 Ε.22 των 
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές /Υπόλοιπα και λοιπά συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρεία

Έσοδα 6 669

Έξοδα 1.720 6.642

Απαιτήσεις 30 11.611

Υποχρεώσεις 2.795 19.313

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.019 415

http://www.hygeia.gr/

