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Διεύθυνση Διαδικτύου  : www.hygeia.gr

Ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 27 Νοεμβρίου 2015 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (7.549) (11.299) (2.480) 718

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 14.760 13.410 6.842 6.908

Προβλέψεις 4.112 4.511 2.380 2.820

Συναλλαγματικές διαφορές (184) (76) (5) (3)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων 0 0 4.000 0

30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 327 (489) 250 (272)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (11) (103) 0 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη ταμειακά έξοδα 387 269 0 (1.184)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 186.362 194.796 80.832 85.570 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.081 9.178 4.732 4.785

Επενδύσεις σε ακίνητα 152 154 152 154

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Άϋλα στοιχεία του ενεργητικού 76.013 78.106 1.624 1.827 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 115 112 127 171

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 112.139 109.787 208.891 196.225 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21.194) (360) (11.366) 1.906

Αποθέµατα 5.685 5.800 1.530 1.656 (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 444 (3.839) 10.314 (7.641)

Απαιτήσεις από πελάτες 73.996 57.119 48.045 40.432 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 18.276 (1.726) 3.113 74

Λοιπά  κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 19.487 20.396 11.490 20.748 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  473.834 466.158 352.564 346.612 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.014) (6.562) (2.640) (2.636)

Καταβεβλημένοι φόροι (30) (517) 0 (481)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.520 2.509 15.267 5.165

Μετοχικό κεφάλαιο 125.350 125.350 125.350 125.350 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 10.471 18.321 59.843 61.450 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (4.640) (2.964) (1.943) (1.241)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 135.821 143.671 185.193 186.800 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 584 44 40 19

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 1.529 2.558 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 (11.396) (11.845)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 137.350 146.229 185.193 186.800 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 29 3

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 460 142.859 0 84.801 Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
0 25 0 0

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 65.779 62.466 19.902 19.230 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 0 (4.645)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 161.454 23.126 96.410 12.041 Τόκοι εισπραχθέντες 4 867 4 219

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 108.791 91.478 51.059 43.740 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.052) (2.028) (13.266) (17.490)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  336.484 319.929 167.371 159.812 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  473.834 466.158 352.564 346.612 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 554 825 0 0

Εξοφλήσεις δανείων (4.531) (15.465) (575) (1.003)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (187) (328) 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (13) (2) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.177) (14.970) (575) (1.003)

1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/7-30/9/2015 1/7-30/9/2014 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) 4.291 (14.489) 1.426 (13.328)

Κύκλος εργασιών 165.464 163.840 50.940 48.769
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 8.612 25.758 5.588 20.564

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 16.363 14.619 3.373 1.657
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 26 20 0 0

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
(76) (3.371) (2.151) (4.685)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 12.929 11.289 7.014 7.236

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (7.549) (11.299) (4.852) (6.116)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (8.965) (11.878) (7.200) (5.965)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (8.850) (11.354) (7.127) (5.751)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (115) (524) (73) (214)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 99 33 111 39

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (8.866) (11.845) (7.089) (5.926)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (8.751) (11.325) (7.016) (5.716)

    - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (115) (520) (73) (210)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0289) (0,0371) (0,0233) (0,0188)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
14.694 10.021 2.790 (249)

1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/7-30/9/2015 1/7-30/9/2014

Κύκλος εργασιών 92.825 99.770 28.329 30.801

Μικτά κέρδη 9.522 10.063 2.715 1.926

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.960 4.643 1.114 (776)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (2.480) 718 (546) (1.757)

Κέρδη / (ζημίες) µετά από φόρους (Α) (1.607) 40 (330) (1.363)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.607) 40 (330) (1.363)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.607) 40 (330) (1.363)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.607) 40 (330) (1.363)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0053) 0,0001 (0,0011) (0,0045)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
12.806 11.553 3.415 1.570

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 

01.01.2014, αντίστοιχα)
146.229 172.014 186.800 213.186

Μείωση μη ελεγχουσών συμμετοχών από πώληση ποσοστού 

θυγατρικών
0 43 0 0

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (13) (2) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
(8.965) (11.878) (1.607) 38

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων εξωτερικού
47 33 0 0

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω 

της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
52 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2015 και 

30.09.2014, αντίστοιχα) 137.350 160.210 185.193 213.224

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Η Εταιρεία

Ο Όμιλος

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

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

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

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

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

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

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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 2014, εκτός από τις αλλαγές σε 
Πρότυπα και Διερμηνείες που αναλύονται στη Σημείωση II.4 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.  

2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 30/9/2015 παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση II.2 των Ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων.  
3. Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών ατομικές και ενοποιημένες έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο. 
4. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις 

παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.  
5. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει απομειώσει τις απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περιόδου 1/1/2013-30/9/2015 με το ποσό των €60,9εκ. 
περίπου 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. 
6. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό 

ενσωμάτωσης 70,38% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/9/2015 η εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. 
7. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών 
ή κληρονόμων αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισμα που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις 
οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice), η Εταιρεία έχει σχηματισμένη 

σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1,4 εκ. και ο Όμιλος αντίστοιχα πρόβλεψη ύψους € 9,9 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.18.4 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. O Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» 

10. Το προσωπικό του Ομίλου την 30/9/2015 ήταν 3.118 άτομα (30/9/2014: 3.121) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.332 άτομα 
(30/9/2014: 1.331), αντίστοιχα. 

11. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων για την χρήση 1/1/2015-30/9/2015 καθώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων /υποχρεώσεων κατά την 
30/9/2015 που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

                                          
12. Επί των ακινήτων  του  ΥΓΕΙΑ κατά την 30/9/2015 υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης ύψους € 114 εκ.  έναντι δανεισμού. 

Επιπροσθέτως επί των ακινήτων των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά την 30/9/2015 υπάρχουν προσημειώσεις 
υποθήκης ποσού € 70,5 εκ. περίπου έναντι δανεισμού.  

13. Τα λοιπά συνολικά έσοδα του Ομίλου για την χρήση 1/1-30/9/2015 ανέρχονται σε ποσό € 99 χιλ. και αφορούν   

συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόμισμα λειτουργίας 
της μητρικής € 47 χιλ. καθώς και αναβαλλόμενο φόρο επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον 

φορολογικό συντελεστή € 52 χιλ.. Αντίστοιχα, για την χρήση 1/1-30/9/2014 ανέρχονται σε ποσό € 33 χιλ. και αφορούν   
συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόμισμα λειτουργίας 
της μητρικής. Για την Εταιρεία δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα.   

14. Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής. 

15. 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.24 των Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

16. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30/9/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
στις 27/11/2015. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές /Υπόλοιπα και 
λοιπά συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρεία

Έσοδα 1.824 3.270

Έξοδα 9.652 20.547

Απαιτήσεις 12.102 12.224

Υποχρεώσεις 96.960 76.049

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 
μελών της διοίκησης 3.096 1.506

Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2015 
      

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

      
 
 
 
 

     

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ AI091976 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ140679 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 
ΑΔΤ Ν294701 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ106335 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
ΑΔΤ ΑΖ555377 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16310 – Α’ 
ΤΑΞΕΩΣ 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
ΑΔΤ Σ028050 
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