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

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

01/01-30/09/2014 01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2014 01/01-30/09/2013

Διεύθυνση Διαδικτύου  : www.hygeia.gr

Ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 18 Νοεμβρίου 2014 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (11.299) (7.938) 718 (2.449)

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) 0 (4.952) 0 0

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 13.410 13.143 6.908 6.627

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Προβλέψεις 5.348 3.335 3.403 2.076

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (155) (106) 0 0

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Συναλλαγματικές διαφορές (76) 334 (3) 17

30/09/2014 31/12/2013 30/09/2014 31/12/2013
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (902) (543) (2.039) 4.076

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (103) (125) 0 (25)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.178 9.263 4.785 4.913

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 197.912 206.292 85.353 90.910 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 112 126 171 109

Επενδύσεις σε ακίνητα 155 156 155 156 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (360) (1.977) 1.906 (2.405)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 81.342 83.445 1.911 2.040 (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (3.839) (4.550) (7.641) (2.709)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.751 109.287 220.959 198.406 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.726) (6.990) 74 (5.949)

Αποθέµατα 5.561 5.673 1.663 1.834 Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 7.485 0 0

Απαιτήσεις από πελάτες 62.917 66.363 40.708 52.829 Μείον:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.795 35.097 22.298 28.801 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (6.562) (7.630) (2.636) (3.329)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  481.433 506.313 373.047 374.976 Καταβεβλημένοι φόροι (517) (105) (481) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.509 (1.230) 5.165 952

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επενδυτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 125.350 125.350 125.350 125.350 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.964) (4.731) (1.241) (3.240)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 30.590 42.000 87.876 87.836 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 44 681 19 23

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 155.940 167.350 213.226 213.186 Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
25 25 0 0

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 4.270 4.664 0 0 Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 0 (1.154) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 160.210 172.014 213.226 213.186 Τόκοι εισπραχθέντες 867 484 219 475

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 149.855 150.901 89.057 90.000 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 3 28

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 60.556 61.091 17.672 17.741 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 (4.645) (3.845)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.918 27.840 5.438 6.083 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 (11.845) (24)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 96.894 94.467 47.654 47.966 Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (142) 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  321.223 334.299 159.821 161.790 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.028) (4.837) (17.490) (6.583)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  481.433 506.313 373.047 374.976 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 825 9.639 0 6.819

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) Εξοφλήσεις δανείων (15.465) (10.572) (1.003) (8.333)

Ο Όμιλος Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (328) (154) 0 0

01/01-30/09/2014 Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (16) 0 0

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη 0 3.750 0 3.450

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
174.523 0 174.523

Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 (1.563) 0 0

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back" (10.683) 0 (10.683) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (14.970) 884 (1.003) 1.936

Κύκλος εργασιών 163.840 0 163.840 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Μικτά κέρδη 14.619 0 14.619 περιόδου (α) + (β) + (γ) (14.489) (5.183) (13.328) (3.695)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 25.758 24.256 20.564 21.460

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.371) 0 (3.371)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από διακοπείσες 

δραστηριότητες 0 344 0 0

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (11.299) 0 (11.299)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 20 19 0 0

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (11.878) 0 (11.878)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από διακοπείσες 

δραστηριότητες 0 0 0 0

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (11.354) 0 (11.354) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 11.289 19.418 7.236 17.765

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (524) 0 (524) Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στο 

τέλος της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 18 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 33 0 33

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (11.845) 0 (11.845)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (11.325) 0 (11.325) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (520) 0 (520) (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0371) 0,0000 (0,0371) Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
10.021 0 10.021

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2013

Ο Όμιλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013, 

αντίστοιχα)
172.014 214.887 213.186 232.244

01/01-30/09/2013

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
(11.878) (17.049) 40 (6.164)

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο
Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές 43 (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 επιστροφών άρθρου 100 Ν. 169.822 2.968 172.790   - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 14 0 0

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back" 0 0 0
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

εξωτερικού
33 (233) 0 0

Κύκλος εργασιών 169.822 2.968 172.790 Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0 (67) 0 (61)

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 20.830 (284) 20.546
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού 
0 18 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 1.670 (1.320) 350
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.092014 και 30.09.2013, 

αντίστοιχα) 160.210 196.458 213.226 225.992

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (7.938) (1.551) (9.489)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (12.089) (4.960) (17.049)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (11.126) (4.396) (15.522)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (963) (564) (1.527)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (321) 0 (321)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (12.410) (4.960) (17.370)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (11.317) (4.396) (15.713)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.093) (564) (1.657)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0361) (0,0144) (0,0504)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
14.726 (654) 14.072

Ο Όμιλος

01/07-30/09/2014

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
52.967 0 52.967

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back"
(4.198) 0 (4.198)

Κύκλος εργασιών 48.769 0 48.769

Μικτά κέρδη 1.657 0 1.657

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (4.685) 0 (4.685)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (6.116) 0 (6.116)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (5.965) 0 (5.965)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (5.751) 0 (5.751)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (214) 0 (214)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 39 0 39

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (5.926) 0 (5.926)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (5.716) 0 (5.716)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (210) 0 (210)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0188) 0,0000 (0,0188)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
(249) 0 (249)

Ο Όμιλος

01/07-30/09/2013

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
49.129 429 49.558

μείον:                                                                                                                                                                                                                       0 0 0

Κύκλος εργασιών 49.129 429 49.558

Μικτά κέρδη 853 (13) 840

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (5.533) (171) (5.704)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (8.871) (201) (9.072)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (8.061) (201) (8.262)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (7.854) (103) (7.957)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (207) (98) (305)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (36) 0 (36)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (8.298) 0 (8.298)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (7.886) 0 (7.886)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (412) 0 (412)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0254) (0,0003) (0,0257)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
(985) (95) (1.080)

Η Εταιρεία

01/01-30/09/2014 01/01-30/09/2013 01/07-30/09/2014 01/07-30/09/2013

Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 Ν. 

4172/2013 
105.409 100.698 32.826 28.058

μείον:                                                                                                                                                                                                                       

Ποσά  μηχανισμών επιστροφής "Rebate" και "Claw-back"
(5.639) 0 (2.025) 0

Κύκλος εργασιών 99.770 100.698 30.801 28.058

Μικτά κέρδη 10.063 13.315 1.926 (73)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.643 6.769 (776) (2.199)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 718 (2.449) (1.757) (3.814)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) 40 (6.164) (1.363) (3.060)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 40 (6.253) (1.363) (3.060)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0001 (0,0202) (0,0045) (0,0100)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
11.553 13.371 1.570 84

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της μητρικής ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, 

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

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014
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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 II.4 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  

2. Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών ατομικές και ενοποιημένες έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο. 
3. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν 

απαλειφθεί από τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.  
4. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής 

τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01 – 30/09/2014 παρατίθενται αναλυτικά 
στη Σημείωση II.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

5. Τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για τη συγκριτική περίοδο αναφοράς (01/01-
30/09/2013) 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 30/09/2014 
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 II.20.4 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 II.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 30/09/2014 ήταν 3.121 άτομα (30/09/2013 : 3.110) και το προσωπικό της 
Εταιρείας 1.332 άτομα (30/09/2013 : 1.306), αντίστοιχα. 

10. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την περίοδο 01/01/2014-30/09/2014 καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
/υποχρεώσεων κατά την 30/09/2014 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 30/09/2014 υπάρχει υποθήκη ύψους € 127,7 εκ.  έναντι δανεισμού. 
Επιπροσθέτως επί των ακινήτων  του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 30/09/2014 υπάρχουν υποθήκες ποσού € 
198,4 εκ. περίπου έναντι δανεισμού. 

12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τον Όμιλο την περίοδο 01/01 – 30/09/2014 ανέρχονται σε ποσό € 33 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 – 30/09/2013 
ανέρχονται σε ποσό € (321 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 – 30/09/2013 ανέρχονται σε ποσό € (89 χιλ. ) και αφορούν την 
επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού. 

13. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30/09/2014 του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας στις 18/11/2014. 

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 II.23 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές /Υπόλοιπα και 

λοιπά συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρεία

Έσοδα 29 2.118

Έξοδα 5.329 19.607

Απαιτήσεις 16 13.862

Υποχρεώσεις 1.401 11.734

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών της διοίκησης
2.991 1.404

http://www.hygeia.gr/

