
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

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου  : www.hygeia.gr

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

Νόµιµοι ελεγκτές : Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)-∆ηµήτρης ∆ουβρής (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 (∆ιακοπείσες δραστηριότητες) 0 (4.751) 0 0

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : 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 επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (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)

Ι∆ΙΑ 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 Επιχορηγήσεων 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 επιχειρήσεις 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 Ι∆ΙΩΝ 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 ΕΣΟ∆ΩΝ (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

∆ιακοπείσες 

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

Πωλήσεις προ εφαρµογής µηχανισµού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 4172/2013 121.556 0 121.556
∆άνεια αναληφθέντα από συνδεδεµένα µέρη 0 3.450 0 3.450

µείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  µηχανισµών επιστροφής "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 Ι∆ΙΩΝ 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

∆ιακοπείσες 

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

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Πωλήσεις προ εφαρµογής µηχανισµού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 4172/2013 120.693 2.539 123.232   - αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα 0 14 0 0

µείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  µηχανισµών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back" 0 0 0 Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 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 επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού 
0 20 0 16

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
Αναβαλλόµενοι φόροι επί 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

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις προ εφαρµογής µηχανισµού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 4172/2013 60.701 0 60.701

µείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  µηχανισµών επιστροφής "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

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις προ εφαρµογής µηχανισµού επιστροφών 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 επιστροφών άρθρου 100 Ν. 4172/2013 72.583 72.640 35.208 35.693

µείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  µηχανισµών επιστροφής "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 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2014 
      

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Η  ∆ΙΕΥΘΥΝOΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

      
 
 
 
 

     

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
Α∆Τ Μ 322901 

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ AI091976 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 
Α∆Τ Ν294701 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 
Α∆Τ ΑΕ106335 

 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
Α∆Τ ΑΖ555377 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 16310 – Α’ 
ΤΑΞΕΩΣ 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
Α∆Τ 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 ∆εκεµβρίου 2013, εκτός από τις αλλαγές 
σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 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. ∆εν 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 ∆.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 ∆ιοικητικό 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. ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, 
στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ΠΧΑ, 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 ∆ιοίκηση 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


