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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 
 

 
 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: 
 

1. Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Αρετή Σουβατζόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και 
3. Ανδρέας Καρταπάνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για την περίοδο 
01/01/2014-30/06/2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 

κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 
χρήσεως του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 

σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά 
εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και  

 

(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά 

εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 

 

 
Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2014 

 
 

 
Οι βεβαιούντες, 

 

 
Γεώργιος Πολίτης 

 
 

 

 
 

Αρετή Σουβατζόγλου Ανδρέας Καρταπάνης 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  
 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 30ης 

Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 

του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός 

συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 

παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική  χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1 της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέμα ότι, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, 

υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 17 εκατ., με αποτέλεσμα 

να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση 

της δραστηριότητάς του. Στην ίδια σημείωση των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται οι δράσεις της 

Διοίκησης του Ομίλου για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των 

δραστηριοτήτων του, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του Ομίλου. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

 
 

 

 
Ελπίδα Λεωνίδου                Δημήτρης Δουβρής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 19801        Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 33921 
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                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

επί των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 
01/01-30/06/2014 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 άρθρο 5 παράγραφος 6 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Απ. 1/434/2007 αρ. 3 και Απ. 7/448/11.10.2007 άρθρο 4, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη 

εταιρική περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014 την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού 
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, τα σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην κλειόμενη περίοδο 

και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και οι προοπτικές εξέλιξης 
δραστηριοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και 
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν 

νομικών προσώπων. 
 

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Διανύοντας το δεύτερο εξάμηνο του 2014 οι ενδείξεις σηματοδοτούν μια πιθανή έξοδο της ελληνικής 

οικονομίας από την ύφεση που καταγράφηκε την τελευταία εξαετία. Τέτοιες ενδείξεις πηγάζουν κυρίως από τις 
εξελίξεις των πραγματικών μακροοικονομικών μεγεθών, τα οποία βρίσκονται σε πορεία εξισορρόπησης και 

μετάβασης σε περίοδο ανάκαμψης. Σημαντικός παράγοντας στην διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των 

σταθεροποιητικών τάσεων στην ελληνική οικονομία αποτελεί η προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς και η υποστήριξη της δημοσιονομικής σταθερότητας 

σε συνάρτηση με την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας. Η επάνοδος της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά 
προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την εξεύρεση λύσης για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ελληνικού 

Δημοσίου σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και την αναγκαία 
αύξηση των επενδύσεων. 

 

Ο Όμιλος Υγεία ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις και κατέχοντας κυρίαρχη θέση στον κλάδο υγείας, 
εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, τη συνεχή βελτίωση, 

με την έμπρακτη αρωγή των συνεργαζόμενων τραπεζών, της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την 
άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP (Ιούλιος 2014) η Μητρική Εταιρεία ΥΓΕΙΑ ΑΕ κατέλαβε το 2013, 
μεταξύ 57 εταιρειών του κλάδου, την 1η θέση βάσει κερδών EBITDA  και την 1η θέση βάσει ιδίων κεφαλαίων. 

 
Ανασταλτικός παράγοντας όμως για την περαιτέρω υγιή λειτουργική ανάπτυξη του Ομίλου εξακολουθεί να 

αποτελεί η καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων 
επιβραδύνοντας αντίστοιχα τη βελτίωση των αντίστοιχων οικονομικών δεικτών του.  

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2014, εξαιρουμένων των κυβερνητικών αποφάσεων για την εφαρμογή εκπτώσεων και 
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate και claw-back αντίστοιχα) του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α/2013), χαρακτηρίζεται από την σημαντική λειτουργική κερδοφορία της μητρικής εταιρείας και του 
Ομίλου, επιβραβεύοντας τις στοχευμένες επιλογές της Διοίκησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 

 

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της Διοίκησης του Ομίλου στο επόμενο διάστημα, επικεντρώνονται κυρίως:  1) 
στη διατήρηση και ενίσχυση του κυρίαρχου ρόλου του Ομίλου στην Ελλάδα παρέχοντας υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες υγείας, 2) στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των 
εταιρειών του Ομίλου σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της κοστολογικής δομής και τη μεγιστοποίηση των 

συνεργιών εντός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και 3) στην εκμετάλλευση τυχόν επενδυτικών ευκαιριών που ενδέχεται να 

προκύψουν. 
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                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

Η απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών στα ενοποιημένα και εταιρικά στοιχεία είναι η ακόλουθη: 
(για σκοπούς συγκρισιμότητας αναφέρονται προσαρμοσμένα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία δεν 

περιλαμβάνουν την επίδραση από την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής rebate και claw-back του 
άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 στα αντίστοιχα κονδύλια).  

 

ΕΣΟΔΑ: Σε ενοποιημένο επίπεδο τα προσαρμοσμένα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2014 στον Όμιλο 
παρουσιάζουν άνοδο και ανήλθαν σε €121,6εκ. έναντι προσαρμοσμένων εσόδων €120,7εκ. την αντίστοιχη 

περίοδο του 2013. Τα προσαρμοσμένα έσοδα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. παρέμειναν σταθερά στα €72,6εκ. 
 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα 
προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 

6,6% και διαμορφώθηκαν στα €16,8εκ. Το ενοποιημένο περιθώριο αντίστοιχα των προσαρμοσμένων κερδών 

προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στα 13,8%. Το προσαρμοσμένο EBITDA 
του ΥΓΕΙΑ A.E. ανήλθε σε €13,6εκ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,3% και το προσαρμοσμένο 

περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 18,7%. 
 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBIT): Τα 

προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε €7,8εκ. έναντι κερδών  €7,2εκ. το πρώτο 
εξάμηνο του 2013. Το αντίστοιχο ενοποιημένο προσαρμοσμένο περιθώριο των λειτουργικών κερδών (EBIT 

margin) ανήλθε σε 6,4%, έναντι 6% το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα προσαρμοσμένα κέρδη (ΕΒΙΤ) του 
ΥΓΕΙΑ A.E. ανήλθαν σε €9εκ., και το προσαρμοσμένο περιθώριο των λειτουργικών κερδών (EBIT margin) ως 

ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 12,4%. 
 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν στα €1,3εκ. έναντι κερδών €0,9εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα 
προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανήλθαν σε €6,1εκ. έναντι κερδών €1,4εκ. το πρώτο 

εξάμηνο του 2013.  
 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Οι προσαρμοσμένες 

καθαρές ζημιές του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα -€0,06εκ. έναντι ζημιών -
€3,3εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σε εταιρικό επίπεδο τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων 

διαμορφώθηκαν στα €4,1εκ. έναντι ζημιών -€3,1εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013.  
 

ΔΑΝΕΙΑ - ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και 

βραχυπρόθεσμος) του Ομίλου ανήλθε σε €164,4εκ. έναντι €178,7εκ. την 31/12/2013. Ο δανεισμός της 
εταιρείας ανέρχεται την 30/06/2014 σε €94,4εκ. έναντι €96,1εκ. την 31/12/2013. Αντίστοιχα, τα ταμειακά 

διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε €12,5εκ. και €10,1εκ. 
αντίστοιχα.  

 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι ενοποιημένες καθαρές λειτουργικές 

ταμειακές ροές ανήλθαν σε €2,7εκ., έναντι -€2,5εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι καθαρές λειτουργικές 

ταμειακές ροές της εταιρείας ανήλθαν σε €3,6εκ. περίπου έναντι -€1,2εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
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Ακολουθεί κατωτέρω αναλυτικός πίνακας με την επίδραση επί των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου 
και της Εταιρείας των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (rebate 

και claw-back).  
 

 
 

 (Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Τον Ιανουάριο του 2014 ανακοινώθηκε ότι τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ Τιράνων του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, περιλαμβάνονται από το Diplomatic Council (DC), διεθνή οργανισμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ, στον κατάλογο των ‘Best Hospitals Worldwide 2014’. 
 

Τον Φεβρουάριο του 2014, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ ανακοίνωσε την 
ίδρυση Ογκολογικού Κέντρου για παιδιά και εφήβους το οποίο θα είναι στελεχωμένο με καταξιωμένο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ομάδα ψυχοκοινωνικής υγείας. Το Ογκολογικό Κέντρο θα περιλαμβάνει χώρο 

ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, ημερήσιας νοσηλείας και εξωτερικό ιατρείο. 
 

Τον Φεβρουάριο του 2014, τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και συνεχίζοντας τη στήριξη στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του 

Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) προσέφεραν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους πρόσφυγες που διασώθηκαν από το 

ναυάγιο στο Φαρμακονήσι και οι οποίοι φιλοξενούνται στον ξενώνα του ΚΥΑΔΑ. 
 

Τον Μάϊο του 2014, ανακοινώθηκε η έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρείας του 
ΥΓΕΙΑ με την επωνυμία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. συνολικού ποσού €42,1εκ.  

 

Τον Μάϊο του 2014, η εταιρεία ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την ανάληψη διαχείρισης υπηρεσιών υγείας του μη-
κερδοσκοπικού Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ του 

Ιδρύματος. 
 

Τον Μάϊο του 2014, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προσέφερε εκατόν δέκα (110) κυτία πρώτων βοηθειών με 
υγειονομικό υλικό και φάρμακα βασικά/ μη συνταγογραφούμενα για τα σχολεία και τους οργανισμούς του 

Καλλικρατικού Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης και 

Μετά την εφαρμογή Rebate & Claw-back

ποσά σε  € '000

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)

% 

Μεταβολή                   

  

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)

% 

Μεταβολή                   

  

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Πωλήσεις 115.046 104.989 9,58% 68.969 62.504 10,3%

Μικτά κέρδη 12.962 4.273 203,3% 8.137 3.252 150,2%

EBITDA(1) 10.296 8 N/A 9.983 3.151 216,8%

Αποτελέσματα προ φόρων (5.263) (14.771) -64,4% 2.475 (8.771) -128,2%

Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας* (5.976) (16.341) -63,4% 1.406 (10.605) -113,3%

1. Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.

Αναμορφώσεις (αρ. 100 Ν.4172/2013):  1ο 6μηνο 2014  1ο 6μηνο 2013  1ο 6μηνο 2014  1ο 6μηνο 2013

Rebate/Claw-back* 6.485 15.704 3.614 10.136

Πριν την εφαρμογή Rebate & Claw-back

ποσά σε  € '000

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)      

% 

Μεταβολή                   

  

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)      

% 

Μεταβολή                   

  

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Πωλήσεις 121.531 120.693 0,7% 72.583 72.640 -0,1%

Μικτά κέρδη 19.447 19.977 -2,7% 11.751 13.388 -12,2%

EBITDA(1) 16.781 15.712 6,8% 13.597 13.287 2,3%

Αποτελέσματα προ φόρων 1.222 933 31,0% 6.089 1.365 346,1%

Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας* (431) (3.272) -86,8% 4.080 (3.104) -231,5%

1. Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

* Ο υπολογισμός του Claw-back εξαρτάται άμεσα από το σύνολο των αναπροσαρμοσμένων υποβολών του κλάδου (ήτοι μετά την αφαίρεση των συνολικών μη αποδεκτών προ ελέγχου δαπανών και του 

συνολικού Rebate). 

2. Οι Pro Forma  Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2013 για λόγους συγκρισιμότητας  με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις  της 30.06.2014 περιλαμβάνουν την επίδραση της επιβολής των  

αυτόματων μηχανισμών επιστροφής  Claw-back και Rebate. Oι συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλήφθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013  τον Ιούλιο του 2013 (ΦΕΚ 167/23.7.2013) 

και έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2013. 

2. Οι Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2013 σε αντίθεση με τις αντίστοιχες Δημοσιευμένες  Καταστάσεις της 30.06.2014  δεν περιλαμβάνουν  την επίδραση της επιβολής των  

αυτόματων μηχανισμών επιστροφής  Claw-back και Rebate. Oι συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλήφθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 τον Ιούλιο του 2013 (ΦΕΚ 167/23.7.2013) 

και έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2013. 

*Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας περιλαμβάνουν και την επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου από την εφαρμογή του Claw-back και Rebate.
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ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Δήμου για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αντιμετώπισης 
εκτάκτων καταστάσεων στις δομές του. 

 
Τον Ιούνιο του 2014 πιστοποιήθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την 

επωνυμία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που είχε αποφασιστεί με την από 26/05/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της εταιρείας, κατά το ποσό των € 20.645.000, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων 
της μητρικής Εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό που προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 

μετρητά, χρησιμοποιήθηκε προς μερική εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων. 
 

Τον Ιούνιο του 2014, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ο Όμιλος Υγεία προσέφερε 
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους της Καρπάθου με την ενίσχυση του Ιδρύματος Marfin.   

 

Την 8η Ιουλίου 2014, το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της παραιτήσεως του Μη Εκτελεστικού Μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριου Γουγουλάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη την 

07/07/2014 στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Καλακώνα ως νέο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

(Γ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

Οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για το Β’ εξάμηνο της χρήσης του 2014, αλλά 

και το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Εκτιμάται ότι η 
σταδιακή αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας και εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας σε 

συνδυασμό με την ανάκαμψη των επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας θα οδηγήσει σε 
σημαντική βελτίωση των μεγεθών και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα κόστους και ποιότητας. 
 

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων 
(stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added 

value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology) προσαρμοζόμενος ταχύτατα 

στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες 
αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε 

συνάρτηση με την εφαρμογή του προτύπου JCI (Joint Commission International), τη μοναδική για νοσοκομείο 
στην Ελλάδα διαπίστευση.  

 

Σημαντική εξέλιξη της τελευταίας διετίας αποτελεί η έναρξη συνεργασίας του Ομίλου Υγεία με τον ΕΟΠΥΥ από 
το 2012 η οποία έχει μεν δημιουργήσει όγκους εισαγωγών ασθενών αυξάνοντας παράλληλα όμως και τα 

οφειλόμενα υπόλοιπα προς τις κλινικές του Ομίλου. Αν και η συνεργασία των εταιρειών του κλάδου με τον 
ΕΟΠΥΥ έχει οδηγήσει σε διεύρυνση της πελατειακής βάσης και σε αύξηση της ροής των περιστατικών δεν 

συνοδεύεται από ανάλογη μεταβολή στα έσοδα και κατ’ επέκταση στις εισπράξεις καθώς τα ελλείμματα του 

ασφαλιστικού φορέα έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση μέτρων επιστροφών (rebate και claw back) των 
δαπανών νοσηλείας. Η ανωτέρω ρύθμιση προκάλεσε την προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στο 

ΣτΕ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση είσπραξης των 
οφειλομένων ποσών, ενώ επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών κατά το μέρος που υπερβαίνει το μηνιαίο 

πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ εμφανίζει υψηλές οφειλές προς τις ιδιωτικές κλινικές της 
χώρας με αποτέλεσμα οι εταιρείες του κλάδου να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και 

μείωση των ταμειακών τους ροών, δεδομένης και της δυσχερούς πλέον τραπεζικής χρηματοδότησης.  

 
Η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και η συνέπεια καταβολής των οφειλομένων σε καθορισμένες 

ημερομηνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Τυχόν συνέχιση των 
καθυστερήσεων στις καταβολές του ΕΟΠΥΥ, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 14025 (ΦΕΚ 1789/24.07.2013) απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίστηκε αυτόματος 
μηχανισμός επιστροφών (claw-back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 

φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για ιδιωτικές κλινικές, 
νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή 

ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και 
εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. 
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Αναφορικά με τις εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο Υγείας πρέπει να αναφερθεί ότι από τον περασμένο 
Αύγουστο τέθηκαν σε εφαρμογή:  

 
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 

φυσικοθεραπείας για το 2013. Βάσει του μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση υπέρβασης, το πλεονάζον ποσό θα πρέπει να 
καταβάλλεται από τους παρόχους εντός μηνός από την πιστοποίησή του. Σε περίπτωση απράκτου 

παρελεύσεως της προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ δύναται να διακόψει τη σύμβαση του 
συμβεβλημένου παρόχου. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.  

 

β) η καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις 
και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των 

ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό επιστροφής 
(rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και αποδίδεται, μετά το πέρας εκάστου τριμήνου από τους υπόχρεους 

παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

 
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει τα ανωτέρω ποσό (rebate) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους, 

όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους. Οι διατάξεις των  ανωτέρω περιπτώσεων (α) και 
(β)  έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. 

  

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προκάλεσε τη προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στο ΣτΕ, 

υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση της είσπραξης των οφειλομένων 
ποσών, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το μέρος που υπερβαίνει το 

μηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ.  

 

Παράλληλα το τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις υπ’ αριθ. 211-213-215 της 17/02/2014 

προσωρινές διαταγές αναστολής, αποδέχθηκε για τις κλινικές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, την 
προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της πράξης του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «ενημέρωση για το ποσό επιστροφής (“Claw-back”) του άρθρου 100 παρ. 1,2,3 & 7  του Ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’) και κάθε άλλης συναφούς πράξης για το ποσό αυτόματης επιστροφής “Claw-back” για 

το Α’ εξάμηνο του έτους 2013 έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής», ενώ οι αιτήσεις για 

την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της πράξης του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το ποσό επιστροφής του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ (Rebate) 

δεν έγιναν αποδεκτές και για τις οποίες οι κλινικές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ επιφυλάσσονται να προσφύγουν εκ νέου. 
 

Ο ΕΟΠΥΥ την 28η Μαΐου 2014 κοινοποίησε με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις κλινικές και τα 
διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τα ποσά του rebate και claw-back που αντιστοιχούν στη χρήση 2013 

συνολικού ύψους €27,5εκ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΕΟΠΥΥ 

δεν έχει γνωστοποιήσει την εντολή για την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων ενώ παράλληλα 
δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εκκαθάριση των υποβολών έτους 2012-2013, ο οποίος είναι 

προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση του ποσού του claw-back. Ως εκ τούτου τα ως άνω αναφερόμενα 
ποσά δε θεωρούνται οριστικοποιημένα. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί για το 2014 

η διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων των ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση στον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας και του ετήσιου προϋπολογισμού ανά πάροχο. 
 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος 
των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει σχηματιστεί 

πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων (ποσού €34,5εκ. περίπου) από τον ΕΟΠΥΥ περιόδου 01/01/2013-

30/06/2014 ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) 
και των μεταγενέστερων σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

 
Σε αντίθεση με τη δυσλειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ο Όμιλος Υγεία προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνεχή 

αναπτυξιακή πορεία έχει διευρύνει τις συνεργασίες του με τις ισχυρότερες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές 
εταιρείες παρέχοντας ιατρικές πράξεις υψηλής τεχνολογίας διασφαλίζοντας παράλληλα μεγάλο όγκο ασθενών 

και επαρκή ρευστότητα. 
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Για την αντιμετώπιση της κρίσης οι προτεραιότητες της Διοίκησης για το Β’ εξάμηνο του 2014, εστιάζονται στη 
διασφάλιση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου, στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου 

κίνησης, στην εναρμόνιση της κοστολογικής δομής με τα αναμενόμενα έσοδα καθώς και στη μεγιστοποίηση 
της εκμετάλλευσης των συνεργιών εντός του Ομίλου, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής 

θέσης του Ομίλου. 

 
Η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα 
δημιουργηθούν.  

 
 

(Δ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

Ο Όμιλος εταιρειών ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών 

παροχής υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονικά σημαντικές ιδιαιτερότητες. Τα προβλήματα 
δυσλειτουργίας και η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών των περισσοτέρων νοσοκομείων του ΕΣΥ έχουν αποτελέσει 

με την πάροδο των ετών τον κυριότερο παράγοντα που έχει μετατοπίσει τη νοσηλευτική κίνηση στον ιδιωτικό 
τομέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις σημαντικής ανάπτυξης. Η επίδραση όμως των οικονομικών συνθηκών 

της τελευταίας 5ετίας είναι αρνητική, με το διαθέσιμο εισόδημα να περιορίζεται με αποτέλεσμα την επιδείνωση 

της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και την μείωση της καταναλωτικής δαπάνης με 
ταυτόχρονη την ύπαρξη περιορισμών χρηματοδότησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις. 
 

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για το Β’ 

εξάμηνο του 2014, αλλά και το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της Ελληνικής 
οικονομίας και τη δυνατότητα τήρησης αποπληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε καθορισμένες 

ημερομηνίες. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα. 

 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων 
(stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added 

value services), την υλοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology) προσαρμοζόμενος 
ταχύτατα στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε 

εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 

Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, διενεργείται αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες και τις λειτουργίες του, σχεδιασμός της μεθοδολογίας  και  επιλογή των κατάλληλων 

ενεργειών  για τη μείωση των κινδύνων με ταυτόχρονη  εκτέλεση / εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση.  

 
Η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες 

που θα δημιουργηθούν.  
 

1.  Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό  

 

Στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος 

κατά κύριο λόγο επειδή ο Δημόσιος Τομέας αδυνατεί να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 
 

Στο πλαίσιο αυτό οι ιδιωτικές κλινικές στράφηκαν στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και 
στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση 

νέων τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα 
μαιευτικής κλινικής, μέχρι και διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών.  
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Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας είναι η 
επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες, για την κάλυψη νοσηλίων 

μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, έχοντας ως 
προτεραιότητά του την συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών υγείας σύμφωνα 

με τα διεθνή πιστοποιημένα στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ πρότυπα, είναι σήμερα ο κυρίαρχος παίκτης στον ελληνικό 

κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας.  
Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Όμιλος διακόψει την αναπτυξιακή και επενδυτική του πολιτική, η ανταγωνιστική 

του θέση ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό και την 
χρηματοοικονομική κατάστασή του. 

 
2. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες  

 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει μακροχρόνιες συμβάσεις με τις ισχυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες 

παρουσιάζουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά όπως η ΕΘΝΙΚΗ, 
η ING, η ALLIANZ, η BUPA, η  MetLife , η ΙΝΤERAMERICAN, η GENERALI, η GROUPAMA, η ΑΧΑ κτλ.  

 
Η Εταιρεία επιπλέον διατηρεί σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία ως εταιρεία ασφαλιστικής 

πρακτόρευσης διαχειρίζεται ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης ασφαλιστικών εταιρειών στην 
Ελλάδα.  

  

Οι ανωτέρω συμφωνίες εξασφαλίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα  στον Όμιλο παρέχοντας συνεχή αναπτυξιακή 
πορεία, μεγαλύτερο όγκο ασθενών και παροχή επαρκούς ρευστότητας μειώνοντας παράλληλα σε μεγάλο 

βαθμό την έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο ανταγωνισμού κα έλλειψης ταμειακών ροών. 
 
3. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές 
υποχρεώσεις, προς εκμετάλλευση χαμηλότερων επιτοκίων. Ως εκ τούτου, η έκθεση σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.  Επίσης, ο Όμιλος επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών του ευρώ έναντι του τοπικού νομίσματος (Lek), αναφορικά με την επένδυση στην Αλβανία, μόνο ως 

προς τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης από την μετατροπή του ισολογισμού της εταιρείας σε ευρώ. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους, που 
ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 

 
4. Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών 
ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά 

στον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο  δανεισμό του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 

Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και 
των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των 

επιτοκίων. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική 

προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του 
Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 

Επίσης, πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου 
όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν βάση 

κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 30η Ιουνίου 2014, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά 
χρηματοδότηση με βάση τις επίσημες τιμές Euribor. 
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5. Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα του Ομίλου να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές του 

υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εστιάζεται 
στην ορθή διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην ταυτόχρονη εξασφάλιση 

επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Ο κίνδυνος ρευστότητας του 
Ομίλου διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας των αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και 

πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους 

επόμενους 12 μήνες. 
 

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία 
βάση, καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους 

επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  

 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο 

των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των €17.257 χιλ. για τον Όμιλο το οποίο 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σχηματισμό της προαναφερθείσας πρόβλεψης για απομείωση απαιτήσεων από 

τον ΕΟΠΥΥ. 
 

Ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την βελτίωση της ρευστότητάς του. Συγκεκριμένα, οι 

συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου έχουν ξεκινήσει ενέργειες για τη μετακύλιση σε τρίτους 
σημαντικού μέρους του καταχωρηθέντος ως πρόβλεψη επί των οικονομικών καταστάσεων κόστους claw-back 

και rebate. Επιπλέον, o Όμιλος Υγεία χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των 
προμηθευτών του, λόγω της δυναμικής και κυρίαρχης πορείας του στην ελληνική αγορά. 

 

 
6. Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των 

απαιτήσεων του πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την 
παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που 

ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα 

προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε 
κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από 

αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 
 

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 

αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Ομίλου προέρχονται από Ασφαλιστικά 
Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές Εταιρείες και ιδιώτες πελάτες. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

εστιάζει την πολιτική του στις συνεργασίες με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική 
ικανότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

 
Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τις υψηλές οφειλές προηγουμένων ετών των δημόσιων 

ασφαλιστικών ταμείων καθώς επίσης και με τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή με τους 

ασφαλισμένους ασθενείς για το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους. Κατάλληλες 
προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριμένων 

πιστωτικών κινδύνων και έκτακτων γεγονότων. 
 

Η πρόβλεψη απομείωσης αφορά κυρίως ιδιώτες πελάτες και περιλαμβάνει: 

α) τη διενέργεια καθορισμένης και επαρκούς πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς, 
β) τη διενέργεια απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των 

υπολοίπων τους και  
γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας εξαιτίας των συνθηκών του 

ευρύτερου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μειωμένη ρευστότητα και τη δυσχέρεια πρόσβασής τους 

σε τραπεζική χρηματοδότηση. 
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Για τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. 

 
 

(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 
των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  

 

 
 

Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και 

συνδεδεμένων με αυτήν μερών είναι οι ακόλουθες: 

 Οι αγορές του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. που αφορούν σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και ειδικών υλικών 

από τη θυγατρική της εταιρεία Y – Logimed ύψους €9,8 εκ. περίπου.  
 Οι υπηρεσίες του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. που αφορούν κυρίως παροχή εργαστηριακών εξετάσεων προς  

τη θυγατρική του εταιρεία Μητέρα Α.Ε. ύψους €1,3 εκ. περίπου.  

 

Ο Όμιλος MIG αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, καθώς υφίσταται συμμετοχική σχέση και 

επιπλέον υπάρχουν κοινά μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. 

 
 

 
 

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2014 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Σουβατζόγλου Αρετή 
Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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                                                      Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

 
Δ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την 

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 
 
 

Οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο 01/01/2014 – 

30/06/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 

ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.») στις 28 Αυγούστου 2014 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr όπου και θα παραμείνουν 

στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 

σύνταξης και δημοσιοποίησής τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 

οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του 
Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.hygeia.gr/
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                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

 
1) Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2014  

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημ. 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 9 200.537 206.292 87.131 90.910

Υπεραξία επιχείρησης 100.914 100.914 0 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10 82.021 83.445 1.941 2.040

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 212.780 192.135

Επενδύσεις σε ακίνητα 155 156 155 156

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1.316 1.245 389 380

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.327 7.128 7.240 5.891

Σύνολο 394.270 399.180 309.636 291.512

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 5.495 5.673 1.714 1.834

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 11 63.653 66.363 40.781 52.829

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 11.093 9.274 9.937 8.237

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ
45 65 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 12 12.465 25.758 10.084 20.564

Σύνολο 92.751 107.133 62.516 83.464

Σύνολο Ενεργητικού 487.021 506.313 372.152 374.976

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 13 125.350 125.350 125.350 125.350 

Υπερ το άρτιο 303.112 303.112 303.112 303.112 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 0 0 0 0 

Λοιπά αποθεματικά 4.885 4.891 5.134 5.134 

Αποτελέσματα εις νέον (271.694) (266.003) (219.007) (220.410)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 161.653 167.350 214.589 213.186

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4.482 4.664

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 166.135 172.014 214.589 213.186

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 36.593 37.091 8.939 9.090

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 10.643 10.177 6.601 6.216

Επιχορηγήσεις 248 301 0 0

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 14 149.880 150.901 89.057 90.000

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 13.038 13.022 2.039 2.039

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 476 500 373 396

Σύνολο 210.878 211.992 107.009 107.741

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 67.895 70.513 33.789 38.285

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 3.230 489 2.383 416

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 14 14.508 27.840 5.391 6.083

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0 0 0 0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24.375 23.465 8.991 9.265

Σύνολο 110.008 122.307 50.554 54.049

Σύνολο Υποχρεώσεων 320.886 334.299 157.563 161.790

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 487.021 506.313 372.152 374.976

Ποσά σε € '000 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

 

2) Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2014 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 

Σημ. 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4-30/6/2014 1/4-30/6/2013

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 

Ν. 4172/2013
60.701 59.103

μείον:
Ποσά  μηχανισμών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back" (6.485) 0 (3.109) 0

Πωλήσεις 16 115.071 120.693 57.592 59.103

Κόστος πωληθέντων (102.109) (100.716) (53.091) (50.479)

Μικτό Κέρδος 12.962 19.977 4.501 8.624

Έξοδα διοίκησης (10.995) (10.946) (5.414) (5.574)

Έξοδα διάθεσης (2.617) (2.245) (1.354) (1.175)

Λοιπά έσοδα 3.839 1.976 2.763 946

Λοιπά έξοδα (1.875) (1.559) (1.230) (921)

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) 1.314 7.203 (734) 1.900

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (305) (216) (301) (205)

Χρηματοοικονομικά κόστη (6.434) (6.468) (3.038) (3.291)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 242 414 120 178

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (5.183) 933 (3.953) (1.418)

Φόρος εισοδήματος 17 (730) (4.961) (1.155) (2.488)

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
(5.913) (4.028) (5.108) (3.906)

Διακοπείσες δραστηριότητες

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (4.759) 0 (472)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (5.913) (8.787) (5.108) (4.378)

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής (5.603) (3.272) (4.961) (3.571)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (310) (756) (147) (335)

0

Αποτελέσματα από διακοπείσες Δραστηριότητες 

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής 0 (4.293) 0 (354)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 (466) 0 (118)

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 10.254 15.765 3.770 6.304

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Εγκ.34) 10.270 15.712 3.727 6.265

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ποσά σε € '000 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4-30/6/2014 1/4-30/6/2013

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (5.913) (8.787) (5.108) (4.378)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Επανεκτίμηση εδαφικών εκτάσεων 0 0 0 0

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 0 (77) 0 12

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού 
0 20 0 (3)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 

λόγω της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
0 (53) 0 0

0 (110) 0 9

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 0 14 0 14

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του εξωτερικού
(6) (189) 3 (143)

(6) (175) 3 (129)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (6) (285) 3 (120)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (5.919) (9.072) (5.105) (4.498)

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής (5.609) (7.827) (4.959) (4.028)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (310) (1.245) (146) (470)

Κέρδη ανά μετοχή

Βασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 22 (0,0183) (0,0107) (0,0162) (0,0117)

Βασικά κέρδη ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες 22 0,0000 (0,0140) 0,0000 (0,0012)

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 22 (0,0183) (0,0247) (0,0162) (0,0128)

120.693

Ποσά σε € '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ

121.556
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Σημ. 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4-30/6/2014 1/4-30/6/2013

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 

Ν. 4172/2013
35.208 35.693

μείον:
Ποσά  μηχανισμών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back" (3.614) 0 (1.712) 0

Πωλήσεις 16 68.969 72.640 33.496 35.693

Κόστος πωληθέντων (60.832) (59.252) (31.084) (29.931)

Μικτό Κέρδος 8.137 13.388 2.412 5.762

Έξοδα διοίκησης (3.313) (3.804) (1.673) (1.916)

Έξοδα διάθεσης (776) (627) (380) (364)

Λοιπά έσοδα 1.620 374 1.421 191

Λοιπά έξοδα (249) (363) (175) (204)

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) 5.419 8.968 1.605 3.469

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1) (4.569) 0 (264)

Χρηματοοικονομικά κόστη (3.176) (3.481) (1.588) (1.788)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 230 410 115 177

Έσοδα από μερίσματα 3 37 3 37

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 2.475 1.365 135 1.631

Φόρος εισοδήματος 17 (1.072) (4.469) (1.499) (1.644)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 1.403 (3.104) (1.364) (13)

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 9.981 13.307 3.901 5.651

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Εγκ.34) 9.983 13.287 3.900 5.641

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ποσά σε € '000 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4-30/6/2014 1/4-30/6/2013

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 1.403 (3.104) (1.364) (13)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Επανεκτίμηση εδαφικών εκτάσεων 0 0 0 0

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 0 (61) 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού 
0 16 0 0

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 

λόγω της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
0 (44) 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 (89) 0 0

0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 1.403 (3.193) (1.364) (13)

Κέρδη ανά μετοχή

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 22 0,0046 (0,0101) (0,0045) 0,0000

72.583 72.640

Ποσά σε € '000 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

3) Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε 
την 30η Ιουνίου 2014 

 

 
 

 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
  

Ποσά σε € '000 Σημ.
Αριθμός 

Μετοχών
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες 

της μητρικής

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2013 305.732.436 125.350 303.112  (14) 5.576  (223.952) 210.072 4.815 214.887

Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε 
θυγατρικές

0 0 0  (602) 277  (325)  (718)  (1.043)

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0 0 0  (16)  (16)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0  (602) 277  (325)  (734)  (1.059)

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 0  (7.565)  (7.565)  (1.222)  (8.787)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 0 0 14 0 0 14 0 14

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 

0 0 0  (166) 0  (166)  (23)  (189)

 Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού  0 0 0 0  (77)  (77) 0  (77)

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού  

0 0 0 0 20 20 0 20

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

0 0 0 0  (53)  (53) 0  (53)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 14  (166)  (110)  (262)  (23)  (285)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 14  (166)  (7.675)  (7.827)  (1.245)  (9.072)

Υπόλοιπο την 30/6/2013 305.732.436 125.350 303.112 0 4.808  (231.350) 201.920 2.836 204.756

Υπόλοιπο την 1/1/2014 305.732.436 125.350 303.112 0 4.891  (266.003) 167.350 4.664 172.014

Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε 
θυγατρικές

0 0 0 0  (88)  (88) 130 42

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0 0 0  (2)  (2)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0  (88)  (88) 128 40

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 0  (5.603)  (5.603)  (310)  (5.913)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 

0 0 0  (6) 0  (6) 0  (6)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0  (6) 0  (6) 0  (6)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0  (6)  (5.603)  (5.609)  (310)  (5.919)

Υπόλοιπο την 30/6/2014 0 125.350 303.112 0 4.885  (271.694) 161.653 4.482 166.135

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000
Αριθμός 

Μετοχών
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες 

της μητρικής

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2013 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (201.352) 232.244 232.244 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0 0 0 

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 (3.104) (3.104) (3.104)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0 0 0 (61) (61) (61)

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού 

0 0 0 16 16 16 

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

0 0 0 (44) (44) (44)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 (89) (89) (89)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 (3.193) (3.193) (3.193)

Υπόλοιπο την 30/6/2013 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (204.545) 229.051 229.051 

Υπόλοιπο την 1/1/2014 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (220.410) 213.186 213.186 

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 1.403 1.403 1.403 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 1.403 1.403 1.403 

Υπόλοιπο την 30/6/2014 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (219.007) 214.589 214.589 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4) Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2014 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Σημ. 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου προ φόρων από συνεχιζ όμενη 

δραστηριότητα
(5.183) 933 2.475 1.365 

Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου προ φόρων από διακοπείσα 

δραστηριότητα
0 (4.751) 0 0 

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 8.940 8.562 4.562 4.339 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 576 639 385 446 

Προβλέψεις 3.673 1.182 2.436 635 

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 4.576 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές (21) (79) 0 (45)

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 23 314 1 38 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 85 26 2 0 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (155) (133) 0 0 

Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
303 (19) 0 0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (69) (79) 0 (20)

Μη ταμειακά έξοδα 254 22 (1.184) 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (242) (414) (230) (410)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.365 6.222 3.176 3.313 

Μερίσματα 0 0 (3) (37)

Σύνολο προσαρμογών 19.732 16.243 9.145 12.835 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
14.549 12.425 11.620 14.200 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 109 269 120 123 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (135) (1.388) 1.833 (4.465)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (3.096) (4.934) (2.315) (3.270)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) (2.394) (8.424) (4.542) (4.519)

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 5.651 0 0 

(5.516) (8.826) (4.904) (12.131)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9.033 3.599 6.716 2.069 

Καταβληθέντες τόκοι (5.839) (6.064) (2.632) (3.222)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (513) (23) (481) 0 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.681 (2.488) 3.603 (1.153)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 9 (1.145) (2.855) (258) (2.130)

Αγορές ασώματων παγίων 10 (762) (705) (430) (421)

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 29 674 4 22 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 (11.845) (24)

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 3 15 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
25 25 0 0 

Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 0 (1.154) 0 0 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 205 352 196 349 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 (750) (3.000)

Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (104) 0 0 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.648) (3.767) (13.080) (5.189)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έισροές/(εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 (200) 0 0 

Δάνεια αναληφθέντα 768 4.009 0 3.774 

Δάνεια πληρωθέντα (14.925) (6.130) (1.003) (4.505)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (16) 0 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (196) (129) 0 0 

Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη 0 3.450 0 3.450 

Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 28 0 0 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (14.355) 1.012 (1.003) 2.719 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά 

ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις
(13.322) (5.243) (10.480) (3.623)

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην 

έναρξη της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
25.758 24.256 20.564 21.460 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην 

έναρξη της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
0 344 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα 

και δεσμευμένες καταθέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
29 12 0 0 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 

καταθέσεις στη λήξη της περιόδου από συνεχιζ όμενες 

δραστηριότητες

12.465 19.355 10.084 17.837 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 

καταθέσεις στη λήξη της περιόδου από διακοπείσες 

δραστηριότητες

0 14 0 0 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € '000
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Ε.  Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 

 
1. Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο 
 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.  
 

Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος 
Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής, στη 

Ιπποκράτους 21 & Ερυθρού Σταυρού (Τ.Κ 151 23). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι 

μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 

Τον Ιανουάριο του 2006 η «MARFIN INVESTMENT GROUP» απέκτησε τον έλεγχο της Εταιρείας και εντός των 
επόμενων μηνών προχώρησε σε μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες (εξαγορές, συγχωνεύσεις και ίδρυση 

νέων εταιρειών) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατά την 30/06/2014, είχε παρουσία σε 2 

χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης διαθέτοντας συνολικά 4 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και την 

Αλβανία, με άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.261 κλινών με συνολικά 58 χειρουργικές αίθουσες, 34 αίθουσες 
τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, απασχολώντας περισσότερους από 3.000 εργαζομένους και από 

3.200 συνεργάτες ιατρούς. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται σημαντική εποχικότητα στις δραστηριότητες του 
Ομίλου μεταξύ των εξαμηνιαίων περιόδων. 

   

Η Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα εξής νοσοκομεία: το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, την ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, το ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ και το HYGEIA HOSPITAL 

TIRANA. 
 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής 

Βιολογίας & Κυτταρογενετικής ALPHA-LAB, του Διαγνωστικού Κέντρου BIO-CHECK στο κέντρο της Αθήνας και 
του ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ στο Περιστέρι. 

 
Επιπλέον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και 

ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (Y-LOGIMED A.E.).  
 

Τέλος, από το Μάιο του 2013 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται και στον κλάδο της έρευνας, παραγωγής και 

εμπορίας καλλυντικών με τη σύσταση της εταιρείας «BEATIFIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ». 

 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν την παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας μέσω των δημοσίων ταμείων τους και ασφαλιστικών οργανισμών. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο Όμιλος, σεβόμενος τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επεδίωξε να 
συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το 

περιβάλλον.  
 

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελεί θυγατρική εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.» (MIG). 
 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 30/06/2014 απασχολούσε 1.326 υπαλλήλους έναντι 1.300 την 30/06/2013, ενώ ο Όμιλος 

την 30/06/2014 απασχολούσε 3.030 υπαλλήλους έναντι 3.130 την 30/06/2013 (εκ των οποίων 33 
αντιστοιχούσαν στη διακοπείσα δραστηριότητα). 

 
  

http://www.hygeia.gr/


                                                                

 22 

                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

2. Δομή και δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου 
 

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι οι εξής:  

Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Δραστηριότητα 
% 

Συμ/χής 
Μέθοδος 

Ενοποιήσης 
Σχέση 

Συμ/χής 

Ανέλεγκτες 

Φορ/κές 
Χρήσεις 

1 ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας ΜΗΤΡΙΚΗ 2009-2013 

 Θυγατρικές του ΥΓΕΙΑ 

    

 

 
2 ΜΗΤΕΡΑ A.E. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 99,42% 

Ολική 
Ενοποίηση 

Άμεση & 
Έμμεση 2008-2013 

3 ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. Ελλάδα 
Συμμετοχή στην εταιρεία 
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 100% 

Ολική 
Ενοποίηση Άμεση 2010-2013 

4 ΛΗΤΩ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 88,21% 
Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2008-2013 

5 ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 
Συμμετοχή στην εταιρεία 
ΛΗΤΩ ΑΕ 88,10% 

Ολική 
Ενοποίηση Έμμεση 2010-2013 

6 ΑΛΦΑ-LAB A.E. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 88,21% 
Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2013 

7 ΛΗΤΩ LAB A.E. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 79,94% 
Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2013 

8 HYGEIA HOSPITAL-TIRANA ShA. Αλβανία Υπηρεσίες υγείας 87,86% 
Ολική 

Ενοποίηση Άμεση - 

9 Y-LOGIMED Α.Ε. Ελλάδα 

Εισαγωγή, εμπορία και 
εφοδιασμός 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 100,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Άμεση 2010-2013 

10 Y-LOGIMED Sh.p.k. Αλβανία 

Εισαγωγή, εμπορία και 
εφοδιασμός 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση - 

11 Y-PHARMA A.E. Ελλάδα 

Εμπορία φαρμακευτικών 
ειδών και ειδών ιατρικής 

γενικής χρήσεως 85,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Άμεση 2010-2013 

12 ANIZ A.E. Ελλάδα 

Εκμετάλλευση κυλικείων 

εστιατορίων 70,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Άμεση 2010-2013 

13 

BIO-CHECK INTERNATIONAL 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2013 

14 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 100,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Έμμεση 2010-2013 

15 BEATIFIC A.E. Ελλάδα 
Έρευνα, παραγωγή και 
εμπορία καλλυντικών  100,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Άμεση - 

 

Τον Ιούνιο του 2014 πιστοποιήθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την 

επωνυμία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που είχε αποφασιστεί με την από 26/05/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας, κατά το ποσό των € 20.645.000, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων 

της μητρικής Εταιρείας. Μετά την παραπάνω ΑΜΚ η έμμεση και άμεση συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην 
θυγατρική ανέρχεται σε 99,42% από 99,05%. 
 

 

3. Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων  

 
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (εφεξής Οικονομικές 

Καταστάσεις) για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του 

ενεργητικού σε εύλογες αξίες και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

 
Κατά τη λήξη της περιόδου το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των 

κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό €17.257 χιλ. Ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε σειρά 
ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητάς του, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του 

υφιστάμενου δανεισμού όπως αναφέρεται στη Σημείωση Ε.14. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος έχει ξεκινήσει ενέργειες 

για τη μετακύλιση σε τρίτους σημαντικού μέρους του καταχωρηθέντος ως πρόβλεψη επί των οικονομικών 
καταστάσεων κόστους claw-back και rebate (Βλέπε Σημείωση Ε.8), γεγονός που αποτυπώνεται στη βελτίωση 

των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες κατά ποσό €5,4 εκ. σε σχέση με τη 
συγκριτική περίοδο. 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30/06/2014 και ειδικότερα σύμφωνες με τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές». 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28/08/2014. 
 

3.2 Νόμισμα παρουσίασης 
 

Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της μητρικής του Ομίλου) και όλα τα ποσά 
εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

 

3.3 Συγκρισιμότητα 
 

Τα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και της ενοποιημένης Κατάστασης των 
Ταμειακών Ροών της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου 

να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες.  

 
3.4 Στρογγυλοποιήσεις  

 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 

στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2014) 
 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. Τα 

σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 
 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς και Κοινοπραξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. 

Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον 
έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες 
Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint 
Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από 

Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς 

επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB 
εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σε περίπτωση που προκύψει συναλλαγή.   
 

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 
και ΔΠΧΑ 12)  

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την 
μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις 
γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 
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συγκριτικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σε 
περίπτωση που προκύψει συναλλαγή.   

 
 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27)  

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο 

«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση 
κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι 

επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. 
Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί 

διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά 
επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 

επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και 

δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.   

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις 
περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 
 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του 

Ενεργητικού  

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση 
της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί 
μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση 

έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης  

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι 

η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, 
σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο 

αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή 
κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία 

εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το 
κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την 
αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του 

παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που 

δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική 
νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Η Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις. 
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5. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 

Για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων, οι 
σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των 

λογιστικών πολιτικών του Ομίλου, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι 

ίδιες με εκείνες, που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 με εξαίρεση τις παραδοχές που αναφέρονται στη Σημείωση Ε.8. 

 
6. Λειτουργικοί τομείς 

 
Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ο καθορισμός 

των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση» και επιβάλλει η πληροφόρηση που 

γνωστοποιείται εξωτερικά να είναι αυτή που βασίζεται στην εσωτερική πληροφόρηση. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων και έχει καθορίσει δύο 

λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο αναλυτικά της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και 

θεραπευτικού χαρακτήρα και στον τομέα εμπορίας υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και ειδικών υλικών, κυρίως 

στη γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και εκτός αυτής. Η απαιτούμενη πληροφόρηση ανά 
λειτουργικό τομέα έχει ως εξής:  

 
Τα έσοδα και κέρδη, τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε λειτουργικού τομέα παρουσιάζονται 

ως ακολούθως: 
 

 
 
Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται 

ως εξής: 
 

Ποσά σε € '000 Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας

Σύνολο από 
συνεχιζ ομένες 

δραστηρίοτητες

Διακοπείσες 
δραστηρίοτητες

Σύνολο

Πωλήσεις

- σε εξωτερικούς πελάτες 112.863 2.208 115.071 0 115.071

- διατομεακές πωλήσεις 343 14.350 14.693 0 14.693

Καθαρές πωλήσεις τομέα 113.206 16.558 129.764 0 129.764

Αποσβέσεις  (8.895)  (45)  (8.940) 0  (8.940)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 215 27 242 0 242

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (6.384)  (50)  (6.434) 0  (6.434)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων περιόδου  (3.317)  (1.866)  (5.183) 0  (5.183)

Στοιχεία ενεργητικού της 30/6/2014 592.450 41.900 634.350 0 634.350

Ποσά σε € '000 Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας

Σύνολο από 
συνεχιζ ομένες 

δραστηρίοτητες

Διακοπείσες 
δραστηρίοτητες

Σύνολο

Πωλήσεις

- σε εξωτερικούς πελάτες 118.518 2.175 120.693 2.539 123.232

- διατομεακές πωλήσεις 1.686 15.374 17.060 0 17.060

Καθαρές πωλήσεις τομέα 120.204 17.549 137.753 2.539 140.292

Αποσβέσεις  (8.509)  (53)  (8.562)  (590)  (9.152)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 412 2 414 0 414

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (6.437)  (31)  (6.468)  (224)  (6.692)

Κέρδη προ φόρων περιόδου 2.199  (1.266) 933  (6.055)  (417)

Στοιχεία ενεργητικού της 30/6/2013 630.580 42.383 672.963 1.056 674.019

Στοιχεία ανά λειτουργικό Τομέα την 30/6/2014

Στοιχεία ανά λειτουργικό Τομέα την 30/6/2013 
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Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου συμφωνούν με τα βασικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως εξής: 

 
 

 
7. Διακοπείσες Δραστηριότητες 

 
Τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για τη συγκριτική περίοδο αναφοράς (01/01-

30/06/2013) έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Στις 
διακοπείσες δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνονται: 

 
 τα αποτελέσματα του Oμίλου Vallone (100% θυγατρική εταιρεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.), και 

 τα αποτελέσματα του Oμίλου Ευαγγελισμός (100% θυγατρική εταιρεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.), 

 τα αποτελέσματα του Ομίλου Stem (50% άμεση και 74,53% έμμεση συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.)  

 

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες για την περίοδο 01/01-30/06/2013 

αναλύονται ως εξής: 
 

Γεωγραφικά Στοιχεία 30/6/2014 30/6/2013

Ποσά σε € '000 Πωλήσεις
Στοιχεία 

ενεργητικού
Πωλήσεις

Στοιχεία 

ενεργητικού

Ελλάδα 123.271 588.404 131.695 625.737

Λοιπές χώρες 6.493 45.946 6.058 47.226

Σύνολο από 

συνεχιζ ομένες 

δραστηρίοτητες

129.764 634.350 137.753 672.963

0 0 0 0

Διακοπείσες δραστηρίοτητες 0 0 2.539 1.056

Σύνολο 129.764 634.350 140.292 674.019

Πίνακας Συμφωνίας

Ποσά σε € '000

Πωλήσεις Τομέων 30/6/2014 30/6/2013

Συνολικές Πωλήσεις Τομέα 129.764 137.753

Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων  (14.693)  (17.060)

Σύνολο από συνεχιζ ομένες δραστηρίοτητες 115.071 120.693

Διακοπείσες δραστηρίοτητες 0 2.539

Σύνολο 115.071 123.232

Κέρδη ή Ζημιές 30/6/2014 30/6/2013

Συνολικά Κέρδη / (Ζημίες) Τομέων  (5.183)  (417)

Διακοπείσες δραστηρίοτητες 0 1.350

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων περιόδου  (5.183) 933

Στοιχεία ενεργητικού 30/6/2014 30/6/2013

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τομέα συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων

634.350 672.963

Απαλοιφές ενδοτομεακών στοιχείων ενεργητικού  (147.329)  (166.650)

487.021 506.313
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες που αφορούν στις διακοπείσες δραστηριότητες: 

 

 
 

Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες για τη συγκριτική περίοδο αναφοράς 
01/01-30/06/2013 ανέρχονται σε € (0,0140) (Βλέπε Σημείωση Ε.22). 

 
8. Υποχρεώσεις άρθρου 100 του Ν.4172/2013  

 
Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο τον περασμένο Αύγουστο τέθηκαν σε 
εφαρμογή:  

 
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 

φυσικοθεραπείας για το 2013. Βάσει του μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση υπέρβασης, το πλεονάζον ποσό θα πρέπει να 
καταβάλλεται από τους παρόχους εντός μηνός από την πιστοποίησή του. Σε περίπτωση απράκτου 

παρελεύσεως της προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ δύναται να διακόψει τη σύμβαση του 

συμβεβλημένου παρόχου. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση.  
 

β) η καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις 
και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των 

ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (Rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό επιστροφής 
(Rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και αποδίδεται, μετά το πέρας εκάστου τριμήνου από τους υπόχρεους 

παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

 
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το ανωτέρω ποσό (Rebate) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους, 

όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους και οι οποίες δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου 
χρονικού διαστήματος.  

 

Ποσά σε € '000
1/1-

30/06/2014

1/1-

30/06/2013
Πωλήσεις 0 2.539

Κόστος Πωληθέντων 0  (2.810)

Μικτό Κέρδος 0  (271)

Έξοδα διοίκησης 0  (832)

Έξοδα διάθεσης 0  (187)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 0 200

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0  (59)

Λειτουργικό κέρδος 0  (1.149)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 0 23

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 0  (224)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 0 0

Διαγραφή υπεραξίας 0 0

Έσοδα από μερίσματα 0 0

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης
0 0

Κέρδη/ Ζημιές από κοινοπραξίες 0 0

Zημιές προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες 0  (1.350)

Φόρος Εισοδήματος 0  (8)

Zημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες 0  (1.358)

Zημιές από την εκποίηση της Διακοπείσας Δραστηριότητας 0  (3.401)
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0  (4.759)

30/6/2014 30/6/2013

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 900 
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (104)
Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 28 

Συνολικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 824 

Ποσά σε € '000
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Οι διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2013 και διάρκεια έως 
31/12/2015. 

 
Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προκάλεσε τη προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στο ΣτΕ, 

υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση της είσπραξης των οφειλομένων 

ποσών, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το μέρος που υπερβαίνει το 
μηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ. 

 
Παράλληλα το τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις υπ’ αριθ. 211-213-215 της 17/02/2014 

προσωρινές διαταγές αναστολής, αποδέχθηκε για τις κλινικές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, την 
προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της πράξης του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «ενημέρωση για το ποσό επιστροφής (“Claw-back”) του άρθρου 100 παρ. 1,2,3 & 7 του Ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’) και κάθε άλλης συναφούς πράξης για το ποσό αυτόματης επιστροφής “Claw-back” για 
το Α’ εξάμηνο του έτους 2013 έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής», ενώ οι αιτήσεις για 

την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της πράξης του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το ποσό επιστροφής του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ (Rebate) 

δεν έγιναν αποδεκτές και για τις οποίες οι κλινικές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ επιφυλάσσονται να προσφύγουν εκ νέου. 

 
Ο ΕΟΠΥΥ την 28η Μαΐου 2014 κοινοποίησε με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις κλινικές και τα 

διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τα ποσά του rebate και claw-back που αντιστοιχούν στη χρήση 2013 
συνολικού ύψους €27,5εκ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΕΟΠΥΥ 

δεν έχει γνωστοποιήσει την εντολή για την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων ενώ παράλληλα 
δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εκκαθάριση των υποβολών έτους 2012-2013, ο οποίος είναι 

προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση του ποσού του claw-back. Ως εκ τούτου τα ως άνω αναφερόμενα 

ποσά δεν θεωρούνται οριστικοποιημένα.  
 

Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη 
ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Η οριστικοποίηση των 

ελέγχων για τον υπολογισμό του Claw-back και του Rebate δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιώδη μεταβολή 

στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

Ακολουθεί κατωτέρω συγκριτικός αναλυτικός πίνακας με την επίδραση επί των βασικών οικονομικών μεγεθών 
του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30/06/2014 και των ποσών που προκύπτουν 

αποκλειστικά από την εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Rebate και Claw-back). Να σημειωθεί 

πως στις 12/05/2014 δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β' 1202 οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον 
Μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (Claw-back) έτους 2015 (Υ9/οικ.39263/5.5.2014), τον Μηχανισμό 

αυτόματων επιστροφών (Claw-back) έτους 2013 (Υ9/οικ.39255/5.5.2014), τον καθορισμό, τη διαδικασία και 
τον τρόπο απόδοσης του ποσού επιστροφής (Rebate) (Υ9/οικ.3926/5.5.2014). Επιπλέον στις 18/08/2014 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2247 η απόφαση του Υπουργείου Υγείας που ορίζει το κλιμακούμενο ποσοστό 
μηνιαίας επιστροφής επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας (Υ9/οικ.70522/18.8.2014). Ο 

Όμιλος και η εταιρεία έχουν ενσωματώσει στον υπολογισμό του Claw-back και Rebate για το πρώτο εξάμηνο 
του 2014 τα νέα δεδομένα με βάση τα έως τώρα δημοσιευμένα στοιχεία. 
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Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτιμούν πως δεν υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις 

στις Οικονομικές Καταστάσεις πέραν των ήδη σχηματισμένων προβλέψεων. 

 
9. Ενσώματα πάγια 

 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, ο Όμιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 1.145 χιλ. και € 

258 χιλ. αντίστοιχα, για αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε απόκτηση 
ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων.  

 

10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, ο Όμιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 762 χιλ. και € 
430 χιλ. αντίστοιχα, για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε ανάπτυξη 

λογισμικού και απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων.  

 
11. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Μετά την εφαρμογή Rebate & Claw-back

ποσά σε  € '000

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)

% 

Μεταβολή                   

  

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)

% 

Μεταβολή                   

  

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Πωλήσεις 115.046 104.989 9,58% 68.969 62.504 10,3%

Μικτά κέρδη 12.962 4.273 203,3% 8.137 3.252 150,2%

EBITDA(1) 10.296 8 N/A 9.983 3.151 216,8%

Αποτελέσματα προ φόρων (5.263) (14.771) -64,4% 2.475 (8.771) -128,2%

Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας* (5.976) (16.341) -63,4% 1.406 (10.605) -113,3%

1. Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.

Αναμορφώσεις (αρ. 100 Ν.4172/2013):  1ο 6μηνο 2014  1ο 6μηνο 2013  1ο 6μηνο 2014  1ο 6μηνο 2013

Rebate/Claw-back* 6.485 15.704 3.614 10.136

Πριν την εφαρμογή Rebate & Claw-back

ποσά σε  € '000

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)      

% 

Μεταβολή                   

  

Pro Forma 

Οικονομικές 

Καταστάσεις   

30.06.2014 

Δημοσιευμένες 

Οικονομικές 

Καταστάσεις 

30.06.2013 (2)      

% 

Μεταβολή                   

  

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Πωλήσεις 121.531 120.693 0,7% 72.583 72.640 -0,1%

Μικτά κέρδη 19.447 19.977 -2,7% 11.751 13.388 -12,2%

EBITDA(1) 16.781 15.712 6,8% 13.597 13.287 2,3%

Αποτελέσματα προ φόρων 1.222 933 31,0% 6.089 1.365 346,1%

Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας* (431) (3.272) -86,8% 4.080 (3.104) -231,5%

1. Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

* Ο υπολογισμός του Claw-back εξαρτάται άμεσα από το σύνολο των αναπροσαρμοσμένων υποβολών του κλάδου (ήτοι μετά την αφαίρεση των συνολικών μη αποδεκτών προ ελέγχου δαπανών και του 

συνολικού Rebate). 

2. Οι Pro Forma  Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2013 για λόγους συγκρισιμότητας  με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις  της 30.06.2014 περιλαμβάνουν την επίδραση της επιβολής των  

αυτόματων μηχανισμών επιστροφής  Claw-back και Rebate. Oι συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλήφθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013  τον Ιούλιο του 2013 (ΦΕΚ 167/23.7.2013) 

και έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2013. 

2. Οι Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2013 σε αντίθεση με τις αντίστοιχες Δημοσιευμένες  Καταστάσεις της 30.06.2014  δεν περιλαμβάνουν  την επίδραση της επιβολής των  

αυτόματων μηχανισμών επιστροφής  Claw-back και Rebate. Oι συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλήφθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 τον Ιούλιο του 2013 (ΦΕΚ 167/23.7.2013) 

και έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2013. 

*Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας περιλαμβάνουν και την επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου από την εφαρμογή του Claw-back και Rebate.

Ποσά σε € '000

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 69.243 69.159 41.195 43.990

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 0 0 3.712 10.982

Γραμμάτια Εισπρακτέα 18.624 19.207 12.704 13.074

Επιταγές Εισπρακτέες 1.264 1.279 303 288

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (25.511) (23.288) (17.133) (15.505)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 63.620 66.357 40.781 52.829

Προκαταβολές σε προμηθευτές 33 6 0 0

Σύνολα 63.653 66.363 40.781 52.829

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Rebate και Claw-back – Βλέπε 
Σημείωση Ε.8), οι εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους την τρέχουσα περίοδο εμφανίζονται απομειωμένες κατά 

ποσό € 6.485χιλ. για τον Όμιλο και € 3.614χιλ. για την Εταιρεία. Συνολικά από την εφαρμογή του άρθρου 100 
του Ν.4172/2013 οι εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους εμφανίζονται απομειωμένες κατά € 34.522 χιλ. για τον 

Όμιλο και € 20.723χιλ. για την Εταιρεία. 

 
Επιπλέον η μείωση των απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση 

απαιτήσεων ποσού €8.800 χιλ. από την θυγατρική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 
 

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια, που βασίζονται σε μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών.  
 

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου, το οποίο είναι προσωρινά δεσμευμένο την 30/06/2014 
ανέρχεται σε ποσό €3.820 χιλ. (31/12/2013: €15.605 χιλ.). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν κυρίως την 

εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Η μείωση των δεσμευμένων 

ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου οφείλεται στην συμμετοχή της μητρικής ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατά το ποσό των €11.845 χιλ. 

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες ανήλθαν για τον Όμιλο σε €229 χιλ. 
(30/06/2013: €412 χιλ.) και για την Εταιρεία σε €229 χιλ. (30/06/2013: €410 χιλ.) και συμπεριλαμβάνονται 

στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά Έσοδα». 
 

13. Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά υπέρ το άρτιο  

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα 

χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€ 125.350.299) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσια 
πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα έξι (305.732.436) κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του € (€0,41) η καθεμία και είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 

14. Δάνεια  
 

Ο Όμιλος δεν έχει δάνεια αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες. Η λογιστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων 

εκτιμάται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς τα δάνεια έχουν αναχρηματοδοτηθεί ή έχουν υποστεί 
τροποποιήσεις σχεδόν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια του 2013 και κατ’ επέκταση το επιτόκιο 

προεξόφλησης που θα χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας εκτιμάται παρόμοιο με τα 
επιτόκια που ο Όμιλος καταβάλει.  

 
Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε την 30η Δεκεμβρίου 2013 στην υπογραφή προγράμματος έκδοσης 

ομολογιακού δανείου της θυγατρικής της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την 

αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ποσού € 42,1 εκ. Η έκδοση του κοινού 
ομολογιακού δανείου ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014 σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης και το 

υπογεγραμμένο πρόγραμμα έκδοσης του ομολογιακού δανείου. Η υπογραφή του προγράμματος έκδοσης είχε 
ως συνέπεια την αναταξινόμηση ισόποσων δανείων της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στις οικονομικές καταστάσεις από 

βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ως σχετικώς αναφέρεται στην Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2013. Ως ήδη έχει γνωστοποιηθεί το ως άνω κοινό 
ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται κυρίως με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., ενώ η 

Εταιρεία έχει παράσχει την εταιρική της εγγύηση για το ποσό των € 14 εκ.  
 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2014, 
ήταν για τις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6,25% και για τις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις 5,85%. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία το επιτόκιο δανεισμού για τις Μακροπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις ανερχόταν σε 6,45%. 
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15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : 
 

 
 

16. Πωλήσεις  

 

 
 

Τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2014 από παροχή υπηρεσιών εμφανίζονται μειωμένα κατά € 6.485χιλ. για 
τον Όμιλο και € 3.614χιλ. για την Εταιρεία λόγω της επιβολής του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής Claw-

back και του Rebate του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (Βλέπε Σημείωση Ε.8). Στα έσοδα της συγκριτικής 
περιόδου δεν περιλαμβάνονται η παραπάνω επίδραση καθώς οι συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλήφθηκαν 

στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 το οποίο ψηφίσθηκε τον Ιούλιο του 2013 (ΦΕΚ 
167/23.07.2013) με αναδρομική ισχύ από 01/01/2013. Τα ποσά του Claw-back και του Rebate τα οποία δεν 

είχαν περιληφθεί στις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2013 ανέρχονται σε € 15.704 χιλ. 

για τον Όμιλο και € 10.136 χιλ. για την Εταιρεία. 
 

17. Φόρος εισοδήματος 
 

Το έξοδο του φόρου εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται κατά την περίοδο 1/1-30/06/2014 

και τη συγκριτική της ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € '000

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Προμηθευτές 51.893 54.852 10.486 12.337

Επιταγές Πληρωτέες 3.496 3.352 2.495 2.652

Προκαταβολές πελατών 1.358 969 607 330

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 0 0 12.091 14.636

Λοιπές υποχρεώσεις 11.148 11.340 8.110 8.330

Σύνολο 67.895 70.513 33.789 38.285

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € '000

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Πωλήσεις προϊόντων 1.262 1.261 0 0

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.455 1.480 0 0

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 112.354 117.952 68.969 72.640

Σύνολα από συνεχιζ όμενες δραστηριότητες 115.071 120.693 68.969 72.640

Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 2.539 0 0

Σύνολο 115.071 123.232 68.969 72.640

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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18. Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 

18.1 Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/06/2014 και την 31/12/2013, έχουν ως εξής: 

 
 

 
 

 

Ποσά σε € '000 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

 (5.183) 933 0  (4.751) 2.475 1.365

Συντελεστής Φόρου 26% 26% 26% 26% 26% 26%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου  (1.348) 243 0  (1.235) 644 355

Προ/γές για εισοδήματα που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία

 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 
προηγ.χρήσεων

1 0 0 0 1 0

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν 
αναγνωρίστηκε αναβαλ.φορολ.απαίτ.

55 687 0 1.126 0 0

 - Μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές 0  (10) 0 0 0  (10)

- Λοιπά  (7)  (5) 0 0 0 0

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν 
για φορ/κούς σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 2.748 274 0 0 0 0

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού 
συντελεστή

0 2.466 0 0 0 1.738

 - Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για 
έκπτωση

0 978 0 27 1.360 978

 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 0 51 0 0 0 51

 - Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων  (5) 0 0 0 0 0

 - Επίδραση από διαφορές φορολογικών 
συντελεστών θυγατρικών εξωτερικού

216 277 0 90 0 0

 - Λοιπά  (930) 0 0 0  (933) 1.357

Σύνολο φόρου συνεχιζ όμενων και 
διακοπεισών δραστηριοτήτων

730 4.961 0 8 1.072 4.469

Συνεχιζ όμενες δραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεχιζ όμενες δραστηριότητες Διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε € '000 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Τρέχον έξοδο φόρου 3.412 2.685 0 0 2.571 2.434

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων  (2.697) 2.063 0 0  (1.499) 1.835

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 15 213 0 8 0 200

Σύνολο φόρου εισοδήματος 

συνεχιζ όμενης δραστηριότητας
730 4.961 0 8 1.072 4.469

Συνεχιζ όμενες δραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεχιζ όμενες δραστηριότητες Διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε € '000 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Εγγυήσεις

Eγγυήσεις σε τρίτους 48 48 0 0

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 248 248 53 53

Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού των 
θυγατρικών 41.195 53.321 40.683 52.466

Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων
30 30 30 30

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών 
προγραμμάτων 28 28 0 0

Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς
26 26 16 16

Άλλες εγγυήσεις σε τρίτους 10 0 0 0

Σύνολο εγγυήσεων 41.585 53.701 40.782 52.565

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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19.2 Εμπράγματα Βάρη 
 

Επί των ενσώματων παγίων στοιχείων του Ομίλου κατά την 30/06/2014 υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού 
€198,4εκ. (2013: €198,4εκ.) έναντι δανεισμού και για την Εταιρεία, τα εμπράγματα βάρη ανέρχονται στο ποσό 

των €127,7εκ. (2013 € 127,7εκ.). 

 
19.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 
Ο Όμιλος μισθώνει γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, ρήτρες 

αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα 
σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 

 
 

19.4. Δικαστικές υποθέσεις 
 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας. Πιο αναλυτικά: 

 

Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες  

ΥΓΕΙΑ 
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και υποθέσεις ιατρικής 
ευθύνης. Για την πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών η Εταιρεία διαθέτει κάλυψη επαγγελματικής αστικής 

ευθύνης βάσει συμβολαίων ασφάλισης που έχει συνάψει. Η Εταιρεία την 30/06/2014 έχει διενεργήσει 
προβλέψεις ύψους €1,4εκ. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν 

της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς 

σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα 
αποτελέσματα της λειτουργίας της.  

 
ΜΗΤΕΡΑ 

Η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς 

δικαστικές υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία την 30/06/2014 έχει διενεργήσει 
προβλέψεις ύψους €8,9εκ. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν 

της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς 
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή στα αποτελέσματα 

της λειτουργίας του.  
 

Μεταξύ των ανωτέρω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων περιλαμβάνεται και αγωγή, ενός ιδιωτικού μαιευτηρίου 

κατά της Εταιρείας και κατά άλλων μαιευτηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του ΛΗΤΩ, ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί η Εταιρεία αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον με τα λοιπά εναγόμενα μαιευτήρια να του καταβάλουν, το ποσό των €10εκ. ως χρηματική 
ικανοποίηση λόγω επικαλούμενης ηθικής βλάβης. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν 

ότι η εν λόγω αγωγή θα απορριφθεί ως αβάσιμη. Σημειωτέον ότι και η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ και η εταιρεία ΛΗΤΩ 

έχουν ασκήσει κατά του ίδιου μαιευτηρίου και κατά τρίτων συνυπαιτίων αντίθετη αγωγή ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα να υποχρεωθεί της καταβάλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με 

τους λοιπούς συνεναγόμενους το ποσό των €18εκ. ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η 
Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι η εν λόγω αγωγή είναι βάσιμη και θα γίνει δεκτή. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
Οι εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας τους. Οι λοιπές θυγατρικές του Ομίλου 

Ποσά σε € '000

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 2.054 1.960 572 620

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 6.343 4.915 883 1.034

Άνω των  5 ετών 2.292 2.399 307 371

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 10.689 9.274 1.762 2.025

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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την 30/06/2014 έχει διενεργήσει προβλέψεις ύψους €0,65εκ. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι των 
εταιρειών του Ομίλου εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων 

υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη 
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.  

 

19.5 Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιρειών του Ομίλου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές 
παρουσιάζονται στη Σημείωση Ε.2.  

Για τις χρήσεις 2011-2013 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από την Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Κατά την 
ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων δεν πρόεκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από 

αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις 
αρμόδιες φορολογικές αρχές. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά 
φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα 

χρήσης και στις ταμειακές ροές του Ομίλου.  
 

19.6 Λοιπές δεσμεύσεις 
 

Οι λοιπές δεσμεύσεις του Ομίλου κατά την 30/06/2014 και την 31/12/2013, έχουν ως εξής: 

 

 
 

Οι λοιπές δεσμεύσεις του Ομίλου αφορούν σε δεσμεύσεις για αγορά ιατρικού εξοπλισμού της θυγατρικής 
εταιρείας HYGEIA HOSPITAL-TIRANA. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει λοιπές δεσμεύσεις κατά την 30/06/2014 ούτε και κατά τη συγκριτική περίοδο. 
 

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές 

 
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Οι 

συναλλαγές αυτές, μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
του Ομίλου απαλείφονται κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης. 

 

 
 

Ποσά σε € '000 30/6/2014 31/12/2013

Λοιπές Δεσμεύσεις

Εντός 1 έτους 835 889

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 2.368 1.326

Άνω των  5 ετών 54 0

Σύνολο λοιπών δεσμεύσεων 3.257 2.215

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE
ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

Y-LOGIMED AE Y PHARMA ANIZ  AE BEATIFIC BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 1.250.818 3.430 0 0 43.105 8.020 0 33.634 3.161 85.235 69.108 1.496.511

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 73.238 0 2.853 0 1.000 0 0 0 0 4.860 0 596 82.547

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 948 12.161 0 0 0 0 200 0 0 13.309

ΑΛΦΑ LAB AE 273.441 302.387 62.914 0 0 22.910 0 0 0 0 9.186 492 671.330

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 0 0 0 0 0 0 20.979 0 0 0 0 0 20.979

Y-LOGIMED AE 9.757.395 2.088.372 557.707 0 4.294 286.770 0 600 0 5.682 12.786 67.710 12.781.316

Y PHARMA 0 0 0 0 0 0 4.757 0 0 0 0 0 4.757

ANIZ A.E. 12.413 0 0 0 0 0 1.350 0 0 0 0 0 13.763

BEATIFIC AE 187 943 0 0 0 17.990 1.452 0 0 0 0 0 20.572

BIOCHECK AE 66.155 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.575

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 60.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.715

ΣΥΝΟΛΟ 10.243.544 3.642.940 626.904 948 17.455 370.775 36.558 600 33.634 13.903 107.207 137.906 15.232.374

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2014 - 30.6.2014



                                                                

 35 

                                                     Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2014 

 
 

 
 

 

 
 

  

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE
ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

STEM HEALTH 

HELLAS SA
Y-LOGIMED AE Y PHARMA ANIZ  AE BIOCHECK AE

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 1.054.805 2.197 0 0 117.932 24.161 3.829 0 32.062 73.136 66.959 1.375.081

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 87.765 0 1.945 0 1.000 10.500 25.999 2.452 0 0 42 706 130.409

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 923 17.337 0 0 0 0 0 0 0 18.260

ΑΛΦΑ LAB AE 172.521 32.085 66.991 0 0 4.595 0 0 0 0 11.627 630 288.449

STEM HEALTH S.A. 0 0 0 0 0 0 43.711 0 0 0 0 0 43.711

STEM HEALTH HELLAS S.A. 0 0 0 0 0 44.859 0 0 0 0 0 0 46.059

Y-LOGIMED AE 11.199.438 3.057.567 507.788 0 2.347 533.407 15.745 0 600 0 12.075 68.835 15.397.802

Y PHARMA 0 186 0 0 0 0 0 7.374 0 0 130 0 7.690

ANIZ A.E. 15.939 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 16.126

BIOCHECK AE 80.517 1.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.940

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 81.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.454

ΣΥΝΟΛΟ 11.637.634 4.146.066 578.921 923 20.684 711.293 109.616 13.842 600 32.062 97.010 137.130 17.486.981

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2013 - 30.6.2013

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 30.6.2014

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE
ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

Y-LOGIMED AE BEATIFIC BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 1.468.949 57.999 8.610 199.979 6.501.253 6.284 516.229 291.234 251.258 9.301.795

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 137.023 0 23.886 0 29.526 238.613 0 9.034 60 3.137 441.279

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 5.328 0 0 0 259 16.814 0 22.401

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88

ΑΛΦΑ LAB AE 22.614 201.774 85.150 0 0 34.020 0 0 31.204 557 375.319

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 16.483 0 0 0 0 0 20.979 0 0 0 37.462

Y-LOGIMED AE 11.649.976 12.471.199 2.074.806 0 19.506 2.397.234 0 35.016 96.895 1.436.398 30.181.030

Y PHARMA 224.232 23.090 19.558 0 0 0 4.400 7.900 0 0 279.180

ANIZ A.E. 16.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.857

BEATIFIC A.E. 0 6.956 0 0 0 17.990 1.786 0 0 0 26.732

BIOCHECK AE 12.584 420 0 0 10 0 0 0 0 0 13.014

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 10.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.733

ΣΥΝΟΛΟ 12.090.502 14.172.388 2.261.487 13.938 249.021 9.189.110 33.449 568.438 436.207 1.691.350 40.705.890

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ  30.6.2014

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE
ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

Y-LOGIMED AE Y PHARMA ANIZ  AE BEATIFIC BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 8.881.108 54.356 8.610 199.979 5.858.148 10.630 0 290 362.954 205.999 182.151 15.764.225

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 171.958 0 21.033 0 28.296 238.613 0 0 0 3.999 60 2.541 466.500

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 4.345 0 0 0 0 0 52 52.950 5.916 63.263

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88

ΑΛΦΑ LAB AE 9.101 53.387 32.140 0 0 16.935 0 0 0 0 34.980 1.095 147.638

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 16.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.483

Y-LOGIMED AE 14.121.294 11.183.877 1.516.275 0 14.231 2.209.517 0 829 0 28.174 81.227 1.423.730 30.579.154

Y PHARMA 274.273 23.090 19.558 0 0 0 0 0 0 7.900 0 0 324.821

ANIZ A.E. 15.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.472

BEATIFIC A.E. 0 5.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.796

BIOCHECK AE 16.136 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16.146

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 10.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.479 0 13.354

ΣΥΝΟΛΟ 14.635.592 20.147.258 1.643.450 12.955 242.516 8.323.213 10.630 829 290 403.079 377.695 1.615.433 47.412.940

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ  31.12.2013
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

 
 

 
21. Παροχές προς βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές 
τους).  

 
  

Ποσά σε €'000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2014 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2013

Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες

Θυγατρικές 0 1.394 0 1.164

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 10 5 11 10

Σύνολα 10 1.399 11 1.173

ποσα σε €'000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2014 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2013

Λοιπά έσοδα/ έσοδα συμμετοχών

Θυγατρικές 0 102 0 211

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 12 0 0 0

Σύνολα 12 102 0 211

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσα σε €'000 30/6/2014 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2013

Αγορές εμπορευμάτων

Θυγατρικές 0 9.757 0 11.199

Σύνολα 0 9.757 0 11.199

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσα σε €'000 30/6/2014 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2013

Λοιπές δαπάνες

Θυγατρικές 0 486 0 438

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.927 1.896 2.884 1.860

Σύνολα 2.927 2.382 2.884 2.298

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσα σε €'000 30/6/2014 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2013

Αγορές Ενσώματων/Ασώματων 

Ακινητοποιήσεων

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 576 393 568 361

Σύνολα 576 393 568 361

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσα σε €'000 30/6/2014 30/6/2014 31/12/2013 31/12/2013

Απαιτήσεις

Θυγατρικές 0 9.302 0 15.764

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 24 21 31 22

Σύνολα 24 9.323 31 15.786

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσα σε €'000 30/6/2014 30/6/2014 31/12/2013 31/12/2013

Υποχρεώσεις

Θυγατρικές 0 12.091 0 14.636

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.481 575 2.449 1.588

Σύνολα 1.481 12.665 2.449 16.223

Ποσά σε € '000

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.680 1.773 795 761

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 307 304 150 153

Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 44 31 0 0

Διακοπείσα δραστηριότητα 0 117 0 0

Σύνολο 2.031 2.225 945 914

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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22. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί του 
συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές).  

 

 

 
 

 
 
 

23. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο  1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία του ενεργητικού ή υποχρεώσεις,  

Επίπεδο 2: τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα,  

Επίπεδο  3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη 

αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
 

Ακολούθως, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία κατά την 30/06/2014. 

 

 
 
Δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων.  

 

Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων  του 
Ομίλου και της εταιρίας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 

 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 Προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 Δανεισμός  

 Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

 
 

Ποσά σε €

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας  (5.603.244)  (3.272.136) 1.403.207  (3.103.034)

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 305.732.436 305.732.436 305.732.436 305.732.436

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)  (0,0183)  (0,0107) 0,0046  (0,0101)

Ποσά σε €

Διακοπείσες Δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας 0  (4.293.258) 0 0

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 305.732.436 305.732.436 305.732.436 305.732.436

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0000  (0,0140) 0,0000 0,0000

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Ποσά σε € '000 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες 

αξίες μέσω αποτελεσμάτων

- Μετοχές  -  -  -  - 

- Αμοιβαία κεφάλαια  -  -  -  - 

- Oμολογίες  -  45  -  45 

- Παράγωγα  -  -  -  - 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου

-Συμμετοχικοί τίτλοι μη εισηγμένων  -  -  -  - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού  -  45  -  45 

Καθαρή εύλογη αξία  -  45  -  45 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της 

περιόδου αναφοράς χρησιμοποιώντας:
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24. Γεγονότα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς 
 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο 
είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ. 

 

25. Έγκριση ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 
30η Ιουνίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 28η Αυγούστου 2014. 
 

 

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2014 
 

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

ΓEΩΡΓIΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΔΤ Μ 322901 

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ AI091976 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 
ΑΔΤ Ν294701 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ106335 

 
 

ΕΛΕOΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
ΑΔΤ Σ028050 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
ΑΔΤ ΑΖ555377 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16310 – Α’ ΤΑΞΕΩΣ 
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ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

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

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013

Διεύθυνση Διαδικτύου  : w w w .hygeia.gr

Ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 28 Αυγούστου 2014 Λειτουργικές δραστηριότητες

Νόμιμοι ελεγκτές : Ελπ ίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)-Δημήτρης Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921) Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (5.183) 933 2.475 1.365

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) 0 (4.751) 0 0

Τύπος Έκθεσης Επ ισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη - έμφαση θέματος Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 8.940 8.562 4.562 4.339

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Προβλέψεις 4.249 1.821 2.821 1.081

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (155) (133) 0 0

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Συναλλαγματικές διαφορές 2 235 1 (7)

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 400 (385) (1.415) 4.129

Αποσβέσεις επ ιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (69) (79) 0 (20)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.365 6.222 3.176 3.313

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 200.537 206.292 87.131 90.910 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 109 269 120 123

Επενδύσεις σε ακίνητα 155 156 155 156 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (135) (1.388) 1.833 (4.465)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 82.021 83.445 1.941 2.040 (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (3.096) (4.934) (2.315) (3.270)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.557 109.287 220.409 198.406 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.394) (8.424) (4.542) (4.519)

Αποθέµατα 5.495 5.673 1.714 1.834 Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 5.651 0 0

Απαιτήσεις από πελάτες 63.653 66.363 40.781 52.829 Μείον:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.603 35.097 20.021 28.801 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.839) (6.064) (2.632) (3.222)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  487.021 506.313 372.152 374.976 Καταβεβλημένοι φόροι (513) (23) (481) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.681 (2.488) 3.603 (1.153)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επενδυτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 125.350 125.350 125.350 125.350 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.907) (3.560) (688) (2.551)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 36.303 42.000 89.239 87.836 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 29 674 4 22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 161.653 167.350 214.589 213.186

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων
25 25 0 0

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 4.482 4.664 0 0 Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 0 (1.154) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 166.135 172.014 214.589 213.186 Εισπράξεις Επ ιχορηγήσεων 0 0 0 0

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 149.880 150.901 89.057 90.000 Τόκοι εισπραχθέντες 205 352 196 349

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 60.998 61.091 17.952 17.741 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 3 15

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14.508 27.840 5.391 6.083 Επενδύσεις σε θυγατρικές επ ιχειρήσεις 0 0 (750) (3.000)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 95.500 94.467 45.163 47.966 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 (11.845) (24)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  320.886 334.299 157.563 161.790 Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (104) 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  487.021 506.313 372.152 374.976 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.648) (3.767) (13.080) (5.189)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Έισροές/(εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 (200) 0 0

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 768 4.009 0 3.774

Ο Όμιλος Εξοφλήσεις δανείων (14.925) (6.130) (1.003) (4.505)

01/01-30/06/2014 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (196) (129) 0 0

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (16) 0 0

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επ ιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
121.556 0 121.556

Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη 0 3.450 0 3.450

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επ ιστροφής "Rebate" και "Claw -back" (6.485) 0 (6.485) Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 28 0 0

Κύκλος εργασιών 115.071 0 115.071
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (14.355) 1.012 (1.003) 2.719

Μικτά κέρδη 12.962 0 12.962 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών περιόδου (α) + (β) + (γ) (13.322) (5.243) (10.480) (3.623)

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.314 0 1.314
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 25.758 24.256 20.564 21.460

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (5.183) 0 (5.183)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από διακοπείσες 

δραστηριότητες 0 344 0 0

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (5.913) 0 (5.913)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 29 12 0 0

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (5.603) 0 (5.603)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από 

διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (310) 0 (310) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12.465 19.355 10.084 17.837

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (6) 0 (6) Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

στο τέλος της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 14 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (5.919) 0 (5.919)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (5.609) 0 (5.609) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (310) 0 (310) (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0183) 0,0000 (0,0183) Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
10.270 0 10.270

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

Ο Όμιλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013, 

αντίστοιχα)
172.014 214.887 213.186 232.244

01/01-30/06/2013

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
(5.913) (8.787) 1.403 (3.104)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο
Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές 42 (1.043) 0 0

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές θυγατρικών εταιρειών (2) (16) 0 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επ ιστροφών άρθρου 100 Ν. 120.693 2.539 123.232   - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 14 0 0

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επ ιστροφής "Rebate" και "Claw -back" 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επ ιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

εξωτερικού
(6) (189) 0 0

Κύκλος εργασιών 120.693 2.539 123.232 Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0 (77) 0 (61)

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 19.977 (271) 19.706
Αναβαλλόμενος φόρος επ ί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού 
0 20 0 16

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
Αναβαλλόμενοι φόροι επ ί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω της 

μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
0 (53) 0 (44)

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 7.203 (1.149) 6.054
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2014 και 30.06.2013, 

αντίστοιχα) 166.135 204.756 214.589 229.051

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 933 (1.350) (417)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (4.028) (4.759) (8.787)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.272) (4.293) (7.565)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (756) (466) (1.222)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (285) 0 (285)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (4.313) (4.759) (9.072)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.534) (4.293) (7.827)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (779) (466) (1.245)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0107) (0,0140) (0,0247)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
15.712 (559) 15.153

Ο Όμιλος

01/04-30/06/2014

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επ ιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
60.701 0 60.701

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επ ιστροφής "Rebate" και "Claw -back"
(3.109) 0 (3.109)

Κύκλος εργασιών 57.592 0 57.592

Μικτά κέρδη 4.501 0 4.501

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (734) 0 (734)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (3.953) 0 (3.953)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (5.108) 0 (5.108)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (4.961) 0 (4.961)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (147) 0 (147)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 3 0 3

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (5.105) 0 (5.105)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (4.959) 0 (4.959)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (146) 0 (146)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0162) 0,0000 (0,0162)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
3.727 0 3.727

Ο Όμιλος

01/04-30/06/2013

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επ ιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
59.103 731 59.834

μείον:                                                                                                                                                                                                                       0 0 0

Κύκλος εργασιών 59.103 731 59.834

Μικτά κέρδη 8.624 (39) 8.585

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.900 (377) 1.523

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.418) (419) (1.837)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (3.906) (472) (4.378)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (3.571) (354) (3.925)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (335) (118) (453)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (120) 0 (120)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (4.498) 0 (4.498)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (4.028) 0 (4.028)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (470) 0 (470)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0117) (0,0012) (0,0128)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
6.265 (233) 6.032

Η Εταιρεία

01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013 01/04-30/06/2014 01/04-30/06/2013

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επ ιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
72.583 72.640 35.208 35.693

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επ ιστροφής "Rebate" και "Claw -back"
(3.614) 0 (1.712) 0

Κύκλος εργασιών 68.969 72.640 33.496 35.693

Μικτά κέρδη 8.137 13.388 2.412 5.762

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.419 8.968 1.605 3.469

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.475 1.365 135 1.631

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) 1.403 (3.104) (1.364) (13)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 (89) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.403 (3.193) (1.364) (13)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0046 (0,0101) (0,0045) 0,0000

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
9.983 13.287 3.900 5.641

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 επ ιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επ ισκόπησης 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 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2014 
      

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Η  ΔΙΕΥΘΥΝOΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

      
 
 
 
 

     

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 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
ΑΔΤ Σ028050 

 

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 2013, εκτός από τις αλλαγές 
σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη Σημείωση Ε.4 και Ε.8 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 – 30/06/2014 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση Ε.2 των Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

5. Τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για τη συγκριτική περίοδο αναφοράς (01/01-30/06/2013) έχουν 
αναμορφωθεί προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Στις διακοπείσες δραστηριότητες της 
συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του Oμίλου Vallone (100% θυγατρική εταιρεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.), τα 
αποτελέσματα του Oμίλου Ευαγγελισμός (100% θυγατρική εταιρεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.) και τα αποτελέσματα του Ομίλου Stem 
(50% άμεση και 74,53% έμμεση συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.). 

6. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό 
ενσωμάτωσης 70,38% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2014 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 € 10,9 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.19.4 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 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.   

9. Το προσωπικό του Ομίλου την 30/06/2014 ήταν 3.030 άτομα (30/06/2013 : 3.130) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.326 άτομα 
(30/06/2013 : 1.300), αντίστοιχα. 

10. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την περίοδο 01/01/2014-30/06/2014 καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /υποχρεώσεων κατά 
την 30/06/2014 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 30/06/2014 υπάρχει υποθήκη ύψους € 127,7 εκ.  έναντι δανεισμού. Επιπροσθέτως επί 
των ακινήτων  του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 30/06/2014 υπάρχουν υποθήκες ποσού € 198,4 εκ. περίπου έναντι δανεισμού. 

12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τον Όμιλο την περίοδο 01/01 – 30/06/2014 ανέρχονται σε ποσό € (6 χιλ.) και αφορούν  
συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόμισμα λειτουργίας 
(ευρώ) της μητρικής. Αντίστοιχα, για την περίοδο 01/01 – 30/06/2013 ανέρχονται σε ποσό € (285 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. Για την Εταιρεία δεν υπάρχουν λοιπά 
συνολικά έσοδα. Αντίστοιχα, για την περίοδο 01/01 – 30/06/2013 ανέρχονται σε ποσό € (89 χιλ. ) και αφορούν την 
επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού. 

13. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2014 του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
στις 28/08/2014. 

14. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας, που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε 
από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις. 

15. 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. 

16. 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.24 των Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

17. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών αναφέρεται στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του Ομίλου εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει 
δράσεις για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. (Σημείωση 5 
«Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας» της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης).  

Ενδοεταιρικές συναλλαγές /Υπόλοιπα και 

λοιπά συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρεία

Έσοδα 21 1.501

Έξοδα 3.503 12.533

Απαιτήσεις 24 9.323

Υποχρεώσεις 1.481 12.666

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών της διοίκησης
2.031 945


