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ΜΕΡΟΣ Α’

1. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και
τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας
1.1. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου
Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο ενσωματώνεται πρόσθετο πληροφοριακό υλικό προκειμένου ο επενδυτής να μορφώσει ουσιαστικότερη και πληρέστερη άποψη για τις δραστηριότητες του «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
– “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όσον
αφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό και ειδικότερα όπως αυτές καθορίζονται από τις
διατάξεις του τροποποιηθέντος με την απόφαση 7/372/15.02.2006 άρθρου 8 της 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Υπεύθυνος για την σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:
• Ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας,
τηλ.: 210 68 67 000.
• Ο κ. Δαυίδ Αράρ, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.:
210 68 67 000.
• Η κα. Ελεονώρα Κελεπούρη, Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και
Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.: 210 68 67 000.
• Ο κ. Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης, Προϊστάμενος Επενδυτικών Σχέσεων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και
Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.: 210 68 67 000.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος
Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
• Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
• Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε
να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόμενο του Ετήσιου Δελτίου.
Το παρόν Ετήσιο Δελτίο διατίθεται στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι τηλ. 210
68 67 000, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.hygeia.gr).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα μπορούν να απευθύνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Προϊστάμενο Επενδυτικών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνο Τζουτζουράκη στο τηλέφωνο
210 68 67 000, e-mail: ir@hygeia.gr.
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1.2. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές
Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.
Τον έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2004 διενήργησε ο Ορκωτός
Ελεγκτής – Λογιστής κ. Βασίλειος Γούτης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 10411), της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι).
Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αντώνη Παπαγεωργίου (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ. 11691) της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι).
Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήρη Κωνσταντίνου (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ. 13671) της ελεγκτικής εταιρείας Grant-Thornton Ανώνυμος
Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.
Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο Καζά (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ. 13281) και τον κ. Μανώλη Μιχαλιό (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ. 25131) της ελεγκτικής
εταιρείας Grant-Thornton Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.
Τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα τόσο τα ατομικά όσο και τα ενοποιημένα εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή. Η
έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της χρήσης 2007 παρατίθεται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο 12 του παρόντος Ετήσιου Δελτίου.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006.

2. Πληροφορίες για την Εταιρεία
2.1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε με τη σημερινή της νομική μορφή στις 24 Αυγούστου 1970 υπό την επωνυμία «Διαγνωστικόν και
Νοσηλευτικόν Κέντρον «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» (υπ’ αριθμό 50770/4246/06.08.1970 εγκριτική απόφαση του
Υπουργού Εμπορίου, ΦΕΚ 1245/14.08.1970). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 20.01.1971 τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε.» (υπ’ αριθμό 7324/26.07.1971 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ΦΕΚ 1513/20.09.1971). Με
την από 23.05.1973 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου η
επωνυμία της σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 193446/09.07.1973 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμόν 1433/21.07.1973 ΦΕΚ. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «υγεία α.ε.».
Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων, ενώ με την από 29.06.1976 τροποποίηση του Καταστατικού της
(ΦΕΚ 2631/05.03.1976), η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, σε ιδιόκτητο κτίριο όπου στεγάζονται και τα γραφεία της.
Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ.Μ.Α.Ε. 13165/06/B/86/14
και εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου 073320.
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Η διάρκεια της ορίστηκε σε ογδόντα (80) έτη από τη νόμιμη ίδρυσή της δηλαδή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2050.
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι:
1. α) Η ίδρυση, σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (κλινικών κ.λ.π) στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις επιταγές και τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Η επέκταση, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, μέσω δημιουργίας
άλλων μονάδων πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
γ) Η παροχή υπηρεσιών υγείας κατ΄οίκον κατά τα εκάστοτε ισχύοντα
2. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή ιατρικής έρευνας και μεθόδων θεραπείας.
3. Η επιδίωξη επιστημονικής συνεργασίας και επαφών της Εταιρείας με τους πιο αναγνωρισμένους επιστήμονες της
Ελλάδας και του εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών στους διαφόρους κλάδους της ιατρικής επιστήμης, όπως και
η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας με κάθε τρόπο, ήτοι με μελέτες, ανακοινώσεις, εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, κ.λ.π. μέσων, η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν
ως και κάθε σχετική δραστηριότητα, μέσα στα πλαίσια των επιδιωκομένων σκοπών της Εταιρίας.
4. Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε χώρου, στεγασμένου ή όχι, ανήκει στην εταιρεία και χρησιμεύει άμεσα
ή έμμεσα για εξυπηρέτηση ασθενών, συνοδών, συγγενών ή επισκεπτών των νοσηλευομένων.
5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών κλπ) σε
θέματα υγείας προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα, Κλινικές ή γιατρούς στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η παροχή
υπηρεσιών επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
6. Η δημιουργία προπτυχιακής ή και μεταπτυχιακής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό και η εμπορία και πώληση χονδρικώς και λιανικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλωσίμων και μη, ιατρικών μηχανημάτων,
αντιδραστηρίων και χημικών, υλικών ιατρικών εξετάσεων και αναλύσεων και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών
υλών που απαιτούνται για την κατασκευή ή παρασκευή και συσκευασία των ανωτέρω. Επίσης δε και κάθε παρεμφερή
υλικά που χρησιμοποιούνται γενικότερα στον χώρο της υγείας.
8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η
αντιπροσώπευση Ελληνικών Επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
9. Η Εταιρεία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία
ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β) να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού
επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, ημεδαπές ή άλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
δ) να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής
ή και να απορροφά τέτοιες, ε) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με
οποιοδήποτε τρόπο στ) να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.
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Με την από 07.02.2007 απόφαση της A' επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ
1657/08.03.2007) αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής και διευρύνθηκε ο σκοπός της
όσον αφορά τις περιπτώσεις η και θ ανωτέρω.
Πέραν των ανωτέρω, δεν έχει επέλθει καμία άλλη τροποποίηση στον σκοπό της Εταιρείας από το 2007 και μετά.
Ως κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 03), ορίζεται ο
κλάδος Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Κλάδος 85) και ειδικότερα ο υποκλάδος των νοσοκομειακών δραστηριοτήτων
(υποκλάδος 851.1).
Η Εταιρεία εισήχθη για πρώτη φορά στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α.) την 7η Ιουνίου 2002.
Σήμερα η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στη κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

2.2. Διοικητικές Άδειες
Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω αναφερόμενες άδειες:
α)

η υπ’ αριθμ. Κ.Υ. 5468/10.05.75, Άδεια της Νομαρχίας Αττικής (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών) που αφορά στη
Λειτουργία Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας τριακοσίων έντεκα (311) κλινών,

β)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 7886/02.02.78 απόφαση της Νομαρχίας Αττικής που αφορά στην αύξηση κατά 43 κλίνες της δυναμικότητας του θεραπευτηρίου,

γ)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 16424/26.06.84 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγιεινής) που αφορά στην
έγκρίση των εσωτερικών μεταβολών των χώρων του κτιρίου της Εταιρείας και αυξήσεως των κλινών της, που
ανήλθαν σε 373,

δ)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 29665/15.03.88 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγιεινής) που αφορά στην
έγκριση επέκτασης κατά επτά (7) κλίνες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας,

ε)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 33889/15.07.97 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής) που αφορά στην έγκριση μεταφοράς της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε εκσυγχρονισμένο χώρο, και ανακατανομή των κλινών, στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα και Μονάδες του Θεραπευτηρίου, χωρίς να μεταβληθεί ο συνολικός
εγκεκριμένος αριθμός των κλινών της Εταιρείας που ανέρχεται σε 382,

στ) η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 7982/02.06.98 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής)
που αφορά στην έγκριση ανακατανομής των κλινών κατά τμήματα και έγκριση λειτουργίας νέων τμημάτων,
ζ)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 12965/30.05.2001 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) που αφορά στην
αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και μείωση του αριθμού των κλινών σε 369 και ίδρυση
νέων τμημάτων,

η)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 21730/18.07.2002 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) που αφορά στην
κατάργηση της Ειδικής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών οι κλίνες της οποίας προστίθενται στην Αιματολογική Κλινική του Παθολογικού Τομέα,

θ)

η υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 26315/30.09.2002 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) που αφορά στη
λειτουργία Νεφρολογικού και Γαστρεντερολογικού Τμήματος, χωρίς να μεταβληθεί ο ήδη εγκεκριμένος συνολικός
αριθμός των κλινών.

ι)

η υπ’ αριθμ. 11049/12.05.2005 απόφαση της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, τομέας Ανατολικής Αθήνας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) που αφορά στη λειτουργία Δ’ Παθολογικού και Β’ Ουρολογικού Τμήματος, χωρίς να μεταβληθεί ο ήδη εγκεκριμένος συνολικός αριθμός των κλινών.

Ετήσιος Απολογισμός 2007

10

κ)

η υπ’ αριθμ. 11049/ 27.06.2005 απόφαση της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, τομέας Ανατολικής Αθήνας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) που αφορά στη λειτουργία Δ’ Παθολογικού και Β’ Ουρολογικού Τμήματος, χωρίς να μεταβληθεί ο ήδη εγκεκριμένος συνολικός αριθμός των κλινών, με ορθή επανάληψη ως προς το
όνομα της φαρμακοποιού.

Η Εταιρεία στα πλαίσια της αρτιότερης εξυπηρέτησης των πελατών-ασθενών της πληροί όλους τους όρους καλής λειτουργίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ιδιωτικών Κλινικών έχοντας πάντα και τις απαραίτητες
βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Σημειώνεται ότι η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας παραμένει σε ισχύ. Για να παραμείνει σε ισχύ η κλινική ελέγχεται από
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για τη λήψη βεβαίωσης καλής λειτουργίας.
Συγκεκριμένα για την Εταιρεία υφίστανται οι παρακάτω βεβαιώσεις καλής λειτουργίας:
Α/Α

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ

1.

Δ.Υ. 26315/30.09.2002 (δις)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών –
Πειραιώς Ανατολικός Τομέας
Διεύθυνση Υγείας

Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής
Κλινικής ΥΓΕΙΑ Α.Ε., Δυναμικότητας 369
κλινών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καλής
λειτουργίας του Π.Δ. 235/2000 και σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.

7231/03/15.01.2004

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών –
Πειραιώς Ανατολικός Τομέας
Διεύθυνση Υγείας

Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής
Κλινικής ΥΓΕΙΑ Α.Ε., Δυναμικότητας 369
κλινών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καλής
λειτουργίας του Π.Δ. 235/2000 και σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.

11376/12.05.2005

Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών – Πειραιώς Τομέας Ανατολικής
Αθήνας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας

Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής
Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.

4.

11376/ 15.07.2005

Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών – Πειραιώς Τομέας
Ανατολικής Αθήνας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας

Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής
Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. (ορθή επανάληψη ώς προς
το όνομα της φαρμακοποιού)

5.

4358/ 08.09.2006

Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών – Πειραιώς
Τομέας Ανατολικής Αθήνας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας

Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής
Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών, εκ
των οποίων οι 13 έχουν χαρακτηριστεί ως
απονώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.

6.

2769/ 18.03.2008

Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών – Πειραιώς
Τομέας Ανατολικής Αθήνας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας

Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής
Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών, εκ
των οποίων οι 13 έχουν χαρακτηριστεί ως
απονώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας.
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2.3. Σήματα
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχοντας ως στόχο αρχικά την κατοχύρωση και στην συνέχεια την ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας του
έχει καταθέσει στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης τα εξής σήματα:
Α/Α

Αριθμός
Σήματος

Κλάση

1.

131.184
(απεικόνιση)

42
ιατρικές υπηρεσίες

2.

131.185
«υγεία»

42
ιατρικές υπηρεσίες

131.186
(αναπαράσταση
του οικοδομήματος)

42
ιατρικές υπηρεσίες

3.

4.

145.134
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ &
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ» (αναπαράσταση
της κεφαλής της Θεάς Υγείας)

42
ιατρικές
υπηρεσίες

Εγκριτική
Απόφαση

Ημερομηνία
Λήξης

ΔΕΒΙ Νο:

982/1997

13.06.2016

12/1997

983/1997

13.06.2016

12/1997

984/1997

13.06.2016

12/1997

5612/2000

15.06.2009

10/2000

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τα παρακάτω κοινοτικά σήματα:
• «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ»: Το εν λόγω σήμα έχει δημοσιευθεί και αναμένεται η καταχώρησή του.
• Παραστατικό σήμα (αναπαράσταση οικοδομήματος): το εν λόγω σήμα έχει δημοσιευθεί.
Τα παραπάνω δύο σήματα («ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ» και αναπαράσταση οικοδομήματος) έχουν καταχωρηθεί στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Ρωσία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προκειμένου
να διακρίνουν ιατρικές υπηρεσίες.

2.4. Σύντομο Ιστορικό
1970

Ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με την επωνυμία «Διαγνωστικόν και Νοσηλευτικόν Κέντρον «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» από ιατρούς, που στην πλειοψηφία τους είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής της ιδρυτικής ομάδας των εν λόγω ιατρών ήταν ο καθηγητής κ. Ν. Χρηστέας και στόχος η δημιουργία μιας μεγάλης, πρότυπης και σύγχρονης ιδιωτικής κλινικής στην Ελλάδα.

1971-1973

Δυο διαδοχικές τροποποιήσεις της επωνυμίας της Εταιρείας διαμόρφωσαν τη σημερινή της, σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
Η Εταιρεία ανεγείρει κτιριακό συγκρότημα στο Δήμο Αμαρουσίου όπου και ξεκινάει να παρέχει υψηλού
επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα με τη μετέπειτα χορήγηση των απαιτούμενων αδειών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Αθηνών, επεκτάθηκε με την ανέγερση τριών επιπλέον
ορόφων, και μεταβλήθηκαν οι εσωτερικοί του χώροι ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία νέων
τμημάτων και η επέκταση της δυναμικότητάς του σε κλίνες.

1975

Χορηγείται στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας 311 κλινών βάσει της υπ’
αριθμ. Κ.Υ. 5468/10.05.1975 απόφασης της Νομαρχίας Αττικής (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών).
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1978 – 1998

H Νομαρχία Ανατολικής Αττικής χορηγεί στην Εταιρεία εγκρίσεις για λειτουργία νέων τμημάτων καθώς
και για αύξηση της δυναμικότητας της σε κλίνες.

1990

Συμμετοχή της Εταιρείας, με ποσοστό συμμετοχής 20%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.».

1992

Η Εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει τις δραστηριότητες της και συμμετέχει, με ποσοστό συμμετοχής 30%,
στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.».

1998

Η Εταιρεία συμμετέχει, με ποσοστό συμμετοχής 10% στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ–ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αποκτά ποσοστό συμμετοχής στην ομόρρυθμο εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.».

2001

Η Εταιρεία αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην ομόρρυθμο εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» σε 99%.

2002

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εισάγει τις μετοχές του στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 7η Ιουνίου 2002.
Με την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α., η Εταιρεία άντλησε κεφάλαια, συνολικού ύψους € 18.786 χιλ.
περίπου για την υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους € 22.270 χιλ.
περίπου, το οποίο συνίστατο στην αγορά νέων προϊόντων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και στην
ανανέωση λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών.
Τον Ιούνιο του 2002, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Y-LOGIMED
A.E. (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) όπως είχε αποφασιστεί με την από 30.03.2002 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Το Σεπτέμβριο του 2002, πραγματοποιήθηκε η διακοπή των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.», η δραστηριότητα της οποίας ασκείται πλέον από την Εταιρεία.

2003

Η Εταιρεία προέβη στην αγορά των μηχανημάτων που κατείχαν οι εταιρείες «ΕΝΔΟΫΠΕΡΗΧΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.», «ΗΧΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Π.Ε.», στα πλαίσια του Π.Δ. 235/2000. Σήμερα η Εταιρεία
συνεχίζει να παρέχει η ίδια τις εν λόγω υπηρεσίες.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εξαγόρασε και το υπόλοιπο 40% της εταιρείας Y-LOGIMED A.E. (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.).
Επιπλέον, τον ίδιο χρόνο μετατρέπεται ένας όροφος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε Μονάδα Χημειοθεραπειών, η οποία
λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία.

2004

Τον Μάρτιο του 2004, ξεκινά η λειτουργία του μοναδικού στην Ελλάδα Gamma Knife ενός μηχανήματος
υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται στη θεραπεία βλαβών του εγκεφάλου.
Τον Ιούνιο του 2004 ξεκινά η λειτουργία του επίσης μοναδικού στη χώρα PET/CT (σύστημα τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων-αξονικού τομογράφου) το οποίο εξειδικεύεται στη διάγνωση νεοπλασματικών νόσων
αλλά και εκφυλιστικών παθήσεων του εγκεφάλου (π.χ. Alzheimer) και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ορθή διαχείριση ασθενειών όπως ο καρκίνος μέσω της επανασταδιοποίησης της νόσου.

2005

Τον Απρίλιο του 2005 το τμήμα Αξονικού Μαγνητικού Τομογράφου & Οστεοπόρωσης πιστοποιείται κατά
ISO 9001: 2000 (02.38/499.2 ΕΛΟΤ).
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Τον Ιούλιο του 2005 το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προέβη στην αγορά όλων των μηχανημάτων της εταιρείας ΥΓΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ–ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες και παράλληλα στη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που η δεύτερη κατείχε (ήτοι το 30%). Το ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στο χώρο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ασχολείται αποκλειστικά πλέον με θεραπείες των οφθαλμών με το Excimer Laser.
Εντός του ιδίου έτους η Νευροχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας με τη βοήθεια του ROYAL COLLEGE OF SURGEONS, UNIVERSITY
OF ERLANGEN και του HARVARD MEDICAL INTERNATIONAL. Το πρώτο workshop αναφερόταν στη
Χειρουργική Αυχενικής Μοίρας (Prof R. Laing, Cambridge) και το δεύτερο στη Χειρουργική Υποφύσεως
(Prof R. Fahlbusch και Prof M. Buchfelder, Erlangen).
2006

Τον Απρίλιο του 2006 το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της συσπείρωσης των δυνάμεων στο χώρο της ιδιωτικής υγείας προχώρησε στην στρατηγική επιλογή της εξαγοράς συνολικού (έμμεσα και άμεσα) ποσοστού
24,83% του μετοχικού κεφαλαίου του «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»).
Τον Μάιο του 2006 το τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων-Αξονικού Τομογράφου (PET/CT) πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000.
Τον Δεκέμβριο του 2006 η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης πιστοποιείται κατά ISO 9001:2000
Επίσης, εντός του 2006 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ANIZ
Α.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.

2007

Τον Απρίλιο του 2007 το Υγεία αποφασίζει από κοινού με τις εταιρείες Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και την Αγγλική Minmax Health Ltd., τη σύσταση μίας νέας εταιρείας για την υλοποίηση δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις χώρες της Αν. Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η Υγεία Α.Ε. συμμετέχει με 50% του μετοχικού
κεφαλαίου, ενώ από 25% έχουν οι άλλες δύο εταιρείες.
Τον ίδιο μήνα η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την δραστηριοποίησή της σε είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ίδρυση της εταιρείας Y-PHARMA A.E., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 85% επί του
μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία αυτή εμπορεύεται φάρμακα και άλλα είδη γενικής ιατρικής χρήσεως με
πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στις 11 Απριλίου ανακοινώθηκε η συγκρότηση του ισχυρότερου Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην
Ελλάδα μετά την απόφαση των Δ.Σ. του Υγεία και του Μητέρα να προχωρήσουν σε συνένωση των δυνάμεών τους. Η συνένωση αυτή ολοκληρώθηκε μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία
Α.Ε. και ανταλλαγή μετοχών με σχέση ανταλλαγής 2,3 μετοχές Υγεία Α.Ε. για κάθε μία μετοχή του Μητέρα
Α.Ε. Το Νοέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
με εισφορά εις είδος μετοχές «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» και οι 61.430.910 νέες μετοχές, οι οποίες προέκυψαν εισήχθησαν στο Χ.Α. την 17η Δεκεμβρίου 2007. Με το πέρας της διαδικασίας το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» κατέχει
περίπου το 98,6% του μετοχικού κεφαλαίου του «ΜΗΤΕΡΑ». Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της συνένωσης των δυνάμεων του ΥΓΕΙΑ με το ΜΗΤΕΡΑ. Η κίνηση αυτή αναμένεται πολύ σύντομα να αποδώσει
ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες συνέργειες μεταξύ των δύο εταιρειών και δυνατότητες για
σημαντικές οικονομίες κλίμακας.
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Τον Ιούλιο ανακοινώνεται η σύσταση της Εταιρείας “HYGEIA HOSPITAL-TIRANA” Sh.A στα Τίρανα της Αλβανίας, η οποία θα ανεγείρει και θα λειτουργήσει την πρώτη Ιδιωτική Κλινική της Αλβανίας, με προοπτική
ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώρες Μαυροβούνιο και Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η επένδυση κατ’ αρχήν εκτιμάται στα € 40 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του 2008.
Τον Ιούλιο υπογράφεται συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό
της Κύπρου. Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο
σε κτίριο 7.000 τ.μ., και διαθέτει 86 κλίνες. Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης
και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120. Η συμφωνία
ολοκληρώθηκε μετά το πέρας νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και της αναγκαίας
έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2008. Το τελικό
τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (€13,7 εκατ.) και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρεία.
Το Σεπτέμβριο το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» υπέγραψε συμφωνία με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ». Η συμφωνία αφορά στην απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων που εκπροσωπεί η
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για νοσηλεία στο ΥΓΕΙΑ με ειδικούς όρους, τόσο για τις αμοιβές των Ιατρών, όσο
και για τον τιμοκατάλογο του Νοσοκομείου. Με την συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσπάθεια της Διοίκησης του ΥΓΕΙΑ να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων. Ήδη είναι σε εφαρμογή με πολύ θετικά αποτελέσματα
παρόμοιες συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ING, INTERAMERICAN, και ALLIANZ.
Τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκε η σύσταση της Ελληνικής θυγατρικής εταιρείας τράπεζας βλαστοκυττάρων
με την επωνυμία “Stem-Health Hellas S.A.” με μετοχική σύνθεση 50% “Stem-Health SA.” και 50% “Μητέρα Α.Ε.” και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500.000 Ευρώ.
2008

Τον Ιανουάριο του 2008 το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ολοκληρώνει με επιτυχία την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) ύψους 300 εκατ. Ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις του Ομίλου σε
επιχειρήσεις του κλάδου Υγείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και η οργανική ανάπτυξη του νοσοκομείου
ΥΓΕΙΑ. Υπενθυμίζουμε ότι η Γ.Σ. του ΥΓΕΙΑ έχει εγκρίνει και την έκδοση απλού ομολογιακού δανείου
ύψους 200 εκατ. Ευρώ, το οποίο δύναται η διοίκηση να ενεργοποιήσει ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες του Ομίλου.
Τον Φεβρουάριο υπογράφεται συμφωνία για την εξαγορά του 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε το 2003,
αναπτυγμένο σε 6.200 τ.μ., και διαθέτει 71 κλίνες. Το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι
7.586.190 Ευρώ και η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον
αγοραστή, νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης
από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.
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2.5. Επιτεύγματα
Η Εταιρεία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μέχρι και σήμερα έχει θέσει σαν πρωταρχικό της στόχο τη δημιουργία,
την οργάνωση και τη συνεχή βελτίωση ενός υποδειγματικού και υψηλού επιστημονικού επιπέδου, διαγνωστικού και
θεραπευτικού κέντρου στο λεκανοπέδιο της Αττικής που θα παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Η διάγνωση
και θεραπεία των ασθενών βασίζεται στις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές εξελίξεις και μεθόδους της Ιατρικής
Επιστήμης έχοντας πάντα σαν γνώμονα την πλήρη ικανοποίηση των πελατών–ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προβαίνει συνεχώς στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην υλικοτεχνική υποδομή και
στη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία καθώς και στη διαρκή ανανέωση συνεργασιών με ιατρούς αναγνωρισμένης επιστημονικής κατάρτισης.
Τα επιστημονικά επιτεύγματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ήταν και είναι αποτέλεσμα της συνεχώς ανανεούμενης και εκσυγχρονιζόμενης επιστημονικής γνώσης.
Ειδικότερα, ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα είναι:
• Εισαγωγή του προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου υγείας (Check-Up) (έτος 1970)
• Τοποθέτηση ενδοφακών για καταρράκτη (έτος 1985)
• By pass (έτος 1985)
• Διαχωρισμός Σιαμαίων (έτος 1989)
• Μεταμόσχευση καρδιάς (έτος 1990)
• Μονάδα μεταμόσχευσης ρευστών οργάνων (π.χ. μυελού οστών κ.λπ.) (έτος 1990)
• Μονάδα χειρουργείων μιας ημέρας (έτος 1992)
• Διαδερμική σπονδυλοπλαστική (έτος 1994)
• Πρότυπη μονάδα εντατικής θεραπείας (έτος 1994)
• Επεμβατική νευροακτινολογία, εμβολισμός ανευρύσματος εγκεφάλου (έτος 1995)
• Εμβολισμός αγγειώματος εγκεφάλου (έτος 1995)
• Θεραπεία ανευρυσμάτων αορτής με διχαλωτή ενδαυλική αρτηριακή πρόθεση (έτος 1995)
• Ίδρυση του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Κ.Α.Ο.) (έτος 1995)
• Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (έτος 1996)
• Βραχυθεραπεία του προστάτη (έτος 1997)
• Μικρογονιμοποίηση (έτος 1998)
• Πιστοποίηση κατά ISO νοσοκομειακού τμήματος – Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (έτος 1999)
• Ενδοαγγειακή Βραχυθεραπεία Περιφερικών Αγγείων (έτος 2000)
• Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (έτος 2002)
• Ακτινοθεραπεία I.M.R.T (2003)
• Ακτινοχειρουργική με Gamma Knife (έτος 2004)
• Τομογραφία PET/CT (έτος 2004)
• Εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση (DBS) (έτος 2006)
• Σύστημα ρομποτικής χειρουργικής da Vinci®S (έτος 2007)
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2.6. Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών
Οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στις οποίες δραστηριοποιείται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προϋποθέτουν την παροχή ενός εκτεταμένου φάσματος παροχής υπηρεσιών ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις συνεχώς αυξανόμενες
ανάγκες αλλά και να εναρμονίζεται και με τις συνεχείς εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
διαθέτοντας μια σειρά από άρτια εξοπλισμένες κλινικές, διαγνωστικά και επιστημονικά εργαστήρια καθώς και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, προσπαθεί και έχει καταφέρει να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας περίθαλψης προσφέροντας στους ασθενείς του πρωτοποριακές ιατρικές μεθόδους μέσω μοναδικών για
τα ελληνικά δεδομένα ιατρικών οργάνων και τεχνολογιών.
Πιο συγκεκριμένα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών του διαθέτει:
• 11 Κλινικές Παθολογικού τομέα
• 22 Κλινικές Χειρουργικού τομέα
• 6 Διαγνωστικά Εργαστήρια
• 8 Απεικονιστικά Εργαστήρια
• 16 χειρουργικές αίθουσες
• 10 Εξωτερικά Ιατρεία–Τ.Σ.Π.
• Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
• Φ.Ι.Α.Π.
Το νοσοκομείο έχει άδεια λειτουργίας 369 συνολικά κλινών, οι 21 από τις οποίες ανήκουν στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας.
Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών ιατρικών μεθόδων που θα μπορέσουν με τη σειρά τους να δημιουργήσουν νέες ιατρικές υπηρεσίες προς όφελος
πάντα του ασθενή.

2.7. Τομείς, Τμήματα και Κλινικές
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Παθολογικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές:
• Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Παθολογικές Κλινικές: έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εσωτερική παθολογία. Επιπρόσθετα η Β΄ Παθολογική Κλινική ασχολείται και με την πραγματοποίηση μελετών για ασθενείς με παρατεινόμενο ανερμήνευτο πυρετό.
Οι παθολογικές κλινικές εφημερεύουν καθημερινά εναλλάξ και έχουν την ευθύνη της ιατρικής αξιολόγησης των προσερχόμενων ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και την παραπομπή τους στις κατάλληλες ειδικότητες.
• Α΄ και Β΄ Καρδιολογικές Κλινικές: σε συνεργασία με όλες τις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές (που παρουσιάζονται παρακάτω στον χειρουργικό τομέα) καλύπτουν όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων ενώ παράλληλα καλύπτουν όλα τα έκτακτα καρδιολογικά περιστατικά των Εξωτερικών Ιατρείων καθώς και των νοσηλευόμενων ασθενών
άλλων ειδικοτήτων σε 24ωρη βάση και πραγματοποιούν γνωματεύσεις των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κλινικές υποστηρίζονται από τα εργαστήρια των αναίμακτων τεχνικών και από το αιμοδυναμικό εργαστήριο για τους καρδιακούς καθετηριασμούς, τις στεφανιογραφίες, τις αγγειοπλαστικές και την τοποθέτηση
ενδοστεφανιαίων stents καθώς και την εμφύτευση μονίμων βηματοδοτών.
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• Α’ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική: έχει ως ειδική δραστηριότητα την οργάνωση και λειτουργία του Ογκολογικού
Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. το οποίο και συνεδριάζει τακτικά κάθε Παρασκευή. Η Κλινική αυτή αναλαμβάνει επίσης και
ερευνητικές δραστηριότητες και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων HECOG
και SHOG ενώ παράλληλα διενεργεί και ανεξάρτητες ερευνητικές δραστηριότητες.
• Β’ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική: έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την υποστήριξη των ασθενών που παρουσιάζουν νεοπλασματικές παθήσεις. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εν λόγω κλινικής παρουσιάζονται στα μεγαλύτερα
ιατρικά συνέδρια που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
• Αιματολογική Κλινική: αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η θεραπεία κακοηθών νοσημάτων, η θεραπεία βαρειών
αιματοπαθειών καθώς και αυτόλογες μεταμοσχεύσεις Μυελού Οστών. Η Κλινική προΐσταται της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών και επίσης διαθέτει και Ειδικές Μονάδες μεταξύ των οποίων είναι το Εργαστήριο Κρυοκαταψύξεως
Μυελού και η Μονάδα Αιμαφαίρεσης.
• Πνευμονολογική Κλινική: έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την υποστήριξη ασθενών με πνευμονολογικά προβλήματα. Η κλινική αυτή διαθέτει Πνευμονολογικό Εργαστήριο-Ιατρείο το οποίο χωρίζεται σε τρία επιμέρους εργαστήρια,
το Εργαστήριο Λειτουργικών Δοκιμασιών Πνεύμονος, το Βρογχολογικό Εργαστήριο και το Εργαστήριο Ύπνου. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής αφορούν στην ιατρική πληροφορική και την εφαρμοσμένη αναπνευστική μυϊκή
φυσιολογία.
• Ενδοκρινολογική Κλινική: Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων και την αντιμετώπιση των συνοδών διαταραχών τους όπως είναι: οι διαταραχές της έμμηνου ρύσεως, το σύνδρομο των πολυκυστικών
ωοθηκών, οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, των παραθυρεοειδών αδένων και των επινεφριδίων.
• Νεφρολογική κλινική: Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας στα κάτωθι:
την κλινική νεφρολογία (σπειραματονεφρίτιδες, υπέρταση, διαταραχές όγκου και ηλεκτρολυτών, λοιμώξεις ουροποιητικού
συστήματος), την θεραπεία των ασθενών με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, την εφαρμογή τεχνικών αιμοκάθαρσης,
πλασματοαφαίρεσης και λιπαφαίρεσης. Επίσης, λειτουργεί Ιατρείο νεφρολιθίασης και συγγενικών νεφρικών παθήσεων.
• Γαστρεντερολογική κλινική: Αντικείμενο δραστηριότητας είναι η διάγνωση και θεραπεία κακοηθών νοσημάτων του πεπτικού, η νοσηλεία βαρέων παθήσεων του πεπτικού και η υποστήριξη τους, όπως η αιμορραγία, διαρροϊκά σύνδρομα
κ.λπ. Επίσης, η νοσηλεία και η παρακολούθηση των ασθενών μετά από βαρείες ενδοσκοπικές εξετάσεις όπως ECRP,
πολυπεπτομές, τοποθετήσεις ενδοπροθεσέων κ.λπ.
• Διαβητολογικό Ιατρείο: Η εν λόγω κλινική ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία του Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 1(Νεανικός), τύπου 2 και Διαβήτη Κύησης.
Στην κλινική εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδοι παρακολούθησης και ρύθμισης του Σακχαρώση
Διαβήτη.Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συστήματα καταγραφήε σακχάρου καθώς και συνεχούς χορήγησης Ινσουλίνης. Επίσης, στην κλινικλη γίνεται παρακολούθηση και φρόντιδα Δαβητικού ποδιού από εξειδικευμένη Ποδολόγο.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Χειρουργικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι πλήρως εξοπλισμένος με τεχνολογία αιχμής όπως το Ρομποτικό Σύστημα
Da Vinci® S 4 Βραχιόνων της Intuitive Surgical Inc. USA και ένα σύστημα νευροπλοήγησης για νευροχειρουργικές
επεμβάσεις και για Ω.Ρ.Λ. τύπου Stealth Station – Treon Plus του Οίκου Medtronic.
Ο Χειρουργικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές:
• Α’ και Β’ Καρδιοχειρουργικές Κλινικές: διεξάγουν ένα ευρύ φάσμα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων όπως εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass), εγχειρήσεις για συγγενείς καρδιοπάθειες, εγχειρήσεις αντικατάστασης
βαλβίδος καθώς και εγχειρήσεις για ανευρύσματα ή άλλες μικρότερης βαρύτητας επεμβάσεις. Η Α’ Καρδιοχειρουργική
Κλινική συνεργάζεται με την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Chieti της Ιταλίας η οποία και θεωρείται
πρωτοπόρος στον τομέα της καρδιοχειρουργικής.
• Α’ Χειρουργική Κλινική: διενεργεί εγχειρήσεις όλων των τύπων. Οι εγχειρήσεις διεξάγονται με τελευταίας τεχνολογίας χειρουργικό εξοπλισμό ιδιαίτερα όσον αφορά στις λαπαροενδοσκοπικές επεμβάσεις. Οι ειδικές δραστηριότητες
της Κλινικής αφορούν στη Χειρουργική Ενδοσκόπηση, στη Χειρουργική Ογκολογία, στην Εγχείρηση των Ενδοκρινών
Αδένων όπως και στη Χειρουργική για προβλήματα παχυσαρκίας (Βαριατρική). Η εν λόγω Κλινική στελεχώνεται από
ειδικευμένους γενικούς χειρουργούς πτυχιούχους πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας. Το προσωπικό της Κλινικής διατηρεί μια ενεργό κλινική και ερευνητική συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της
Μασαχουσέτης καθώς και το Πανεπιστήμιο του Harvard. Η Κλινική έχει επίσης και Ερευνητικές Δραστηριότητες όπως:
η Λαπαροσκοπική Χειρουργική, η Τραυματοχειρουργική, η Ογκολογία και η Ενδοκρινολογική Επέμβαση.
• Β’ Χειρουργική Κλινική: καλύπτει όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής. Οι ειδικές της δραστηριότητες αφορούν στην
Κλινική Χειρουργική Χοληφόρων και στην χειρουργική του Παχέως Εντέρου.
• Γ’ Χειρουργική Κλινική: ασχολείται με την Λαπαροσκοπική χειρουργική, τη Χειρουργική του Παχέως Εντέρου και την κλινική έρευνα προγνωστικών παραγόντων στην αντιβίωση ασθενών που παρουσιάζουν νεοπλασία στην περιοχή του παχέως εντέρου.
• Δ’ Χειρουργική Κλινική: καλύπτει όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής με ιδιαίτερη έμφαση σε περιστατικά χειρουργικής του παχέως εντέρου και των χοληφόρων αγγείων.
• Νευροχειρουργική Κλινική: σε αρμονική συνεργασία με την Κλινική Νευροχειρουργικής και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, διενεργεί όλο το φάσμα των Νευροχειρουργικών επεμβάσεων. Αναλυτικότερα εκτελεί Ακτινοχειρουργική με
την μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα τεχνολογία Gamma Knife, Αγγειακή Νευροχειρουργική, Χειρουργική βάσεως
κρανίου, Ενδοσκοπική νευροχειρουργική, Μικροχειρουργική σπονδυλικής στήλης, Στερεοτακτική νευροχειρουργική
και Χειρουργική υπόφυσης. Η κλινική, πέραν του κλινικού της έργου, διοργανώνει μεταπτυχιακά σεμινάρια σε ιατρούς
και έχει πλούσια συγγραφική δράση. Η κλινική είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα CRW τύπου OMNISIGHT XL της
Radionics Inc και ένα NeuroSight Arc.
• Κλινική Νευροχειρουργικής και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας: είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε είδος νευροχειρουργικής με εξειδίκευση στην Eπεμβατική Νευροακτινολογία, για τους εμβολισμούς αρτηριοφλεβοδών δυσπλασιών (ανευρύσματα εγκεφάλου) και είναι άρτια εξοπλισμένη με υπερσύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο.
• Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Ορθοπεδικές Κλινικές: ασχολούνται με τραύματα, μυοσκελετικούς όγκους, αθλητικές κακώσεις, ενδοσκοπήσεις αρθρώσεων και ενδοσκοπική χρήση Laser. Επίσης, δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν κυρίως σε συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος.
• Α’ και Β΄ Ουρολογικές Κλινικές: ασχολούνται με την γενική ουρολογία, την ουρολογική ογκολογία, τη γυναικολογική
ουρολογία, τη λαπαροσκοπική ουρολογία και τις πλαστικές επεμβάσεις ουροποιητικού συστήματος.
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• Κλινική Καρδιών και Αγγείων: δραστηριοποιείται στον χώρο της καρδιακής και αγγειακής λειτουργικής.
• Θωρακοχειρουργική Κλινική: ασχολείται πέραν της γενικής θωρακοχειρουργικής και με την χειρουργική της τραχείας
και του οισοφάγου. Επιπλέον, χειρουργείται και σημαντικός αριθμός ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα ακολουθώντας
δοκιμασμένα πρωτόκολλα.
• Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική Κλινική: στην κλινική αυτή πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Συγκεκριμένα, διεξάγονται Κρανιογναθοπροσωπικές Χειρουργικές
επεμβάσεις για διόρθωση συγγενών ανωμαλιών του κρανίου, του προσώπου ή των γνάθων. Επίσης διενεργείται ανάταξη και σταθεροποίηση καταγμάτων του προσώπου και αφαίρεση καλοηθών ή κακοηθών όγκων της περιοχής του
τραχήλου και της κεφαλής. Η Κλινική δραστηριοποιείται επίσης και στη Χειρουργική του άνω άκρου καθώς και στην
Επανορθωτική Μικροχειρουργική.
• Κλινική Πλαστικής Αισθητικής Χειρουργικής και Laser: ασχολείται με όλη τη γενική πλαστική χειρουργική, με την αποκατάσταση προβλημάτων ως επακόλουθα ατυχημάτων, εγκαυμάτων, αφαιρέσεων όγκων κ.λπ., καθώς και με την αισθητική χειρουργική στην προσπάθεια επανόρθωσης των συμπτωμάτων γήρανσης. Σημαντικός τομέας ενασχόλησης της
κλινικής είναι επίσης και οι εφαρμογές των χειρουργικών laser, είτε σε συνδυασμό με τις κλασικές μεθόδους πλαστικής
χειρουργικής, είτε σαν μονοθεραπείες για την αντιμετώπιση ουλών, για βλεφαροπλαστική με laser και για όλες τις άλλες
εφαρμογές που τα laser δίνουν λύσεις σε προβλήματα που η κλασική πλαστική χειρουργική δεν μπορεί να προσφέρει.
• Αγγειοχειρουργική Κλινική: δραστηριοποιείται στο χώρο της ενδοαγγειακής χειρουργικής.
• Α΄ Γυναικολογική Κλινική: ασχολείται με τη χειρουργική αποκατάσταση προβλημάτων του αναπαραγωγικού συστήματος,
προβλήματα στείρωσης στον τομέα της οποίας παρέχονται όλες οι σύγχρονες θεραπείες συμπεριλαμβανομένων της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, GIFT και του Προεμφυτευτικού Ελέγχου των Εμβρύων. Επίσης, ασχολείται με την πρόληψη–
έγκαιρη διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των γυναικολογικών προβλημάτων, που αφορούν το γενετικό
σύστημα των γυναικών, έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στη Γυναικολογική Ογκολογία. Επίσης,
• Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική: προσφέρει όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και χειρουργικές υπηρεσίες για οποιαδήποτε περίπτωση και πάθηση στις ευαίσθητες αυτές περιοχές του σώματος. Η κλινική, μεταξύ άλλων, διενεργεί αεροδυναμικές μετρήσεις, ενδοσκοπικές και στροφοσκοπικές εξετάσεις, φωνητόγραμμα και ηλεκτρονική παλατογραφία.
• Γναθοχειρουργική Κλινική: Στην κλινική αντιμετωπίζονται ασθενείς με προβλήματα από όλο το φάσμα της Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής όπως, ογκολογία της γναθοπροσωπικής χώρας, τραύματα, φλεγμονώδεις νόσοι,
ορθογναθικές επεμβάσεις κ.λπ.

2.8. Επιστημονικά και Διαγνωστικά Τμήματα
Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εκτός από τις παραπάνω κλινικές λειτουργούν για την αρτιότερη αντιμετώπιση των αναγκών περίθαλψης
των ασθενών-πελατών και κάποια επιστημονικά και διαγνωστικά τμήματα τα οποία διαθέτουν αξιόλογο εξοπλισμό και
σημαντική συνεισφορά στην αντιμετώπιση των εκάστοτε ασθενειών, ενώ αρκετά από αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση ISO
για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους.
Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός ότι στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. λειτουργεί το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα τμήμα Gamma
Knife. Το εν λόγω τμήμα διαθέτει τα πλέον εξειδικευμένα μηχανήματα για την έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση
χρόνιων παθήσεων και ασθενειών.
Πιο συγκεκριμένα τα επιστημονικά και διαγνωστικά τμήματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
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Κεντρικά Εργαστήρια
Τα Κεντρικά Εργαστήρια της Εταιρείας στελεχώνονται από ιατρούς Βιοπαθολόγους, Βιοχημικούς, Βιολόγους, παρασκευαστές και διοικητικό προσωπικό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τμήματα που λειτουργούν σε 24ωρη βάση:
• αιματολογικό,
• αιμοδοσίας,
• βιοχημικό,
• μικροβιολογικό,
• ουροδιαγνωστικό
• ουροχημικό
Το Βιοχημικό Τμήμα των Κεντρικών Εργαστηρίων είναι συνδεδεμένο με τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο Ε.Σ.Ε.Α.Π. (Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας Αποτελεσμάτων στην Κλινική Χημεία) και το Μικροβιολογικό Τμήμα
είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο παρακολούθησης της Μικροβιακής Αντοχής (WHONET) και το πρόγραμμα εξωτερικού
ποιοτικού ελέγχου του Π.Ο.Υ.
Σε όλα τα τμήματα των κεντρικών εργαστηρίων γίνεται καθημερινά εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος με πρότυπα διαλύματα, πρότυπα στελέχη μικροβίων κ.λπ. ενώ όλα τα τμήματα των Κεντρικών Εργαστηρίων, ακολουθούν τις διαδικασίες
της N.C.CL.S. (National Committee of Clinical Standards) και είναι συνδεδεμένα με τον ποιοτικό έλεγχο του College of
American Pathologists.
Επίσης, στα Κεντρικά Εργαστήρια της Εταιρείας συντελείται και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ερευνητικό έργο. Το παρόν
αντικείμενο του ερευνητικού έργου αφορά στον έλεγχο της αντιαιματοπεταλιακής δράσης της ασπιρίνης και στην έρευνα
της Β - Μεσογειακής αναιμίας.
Ο εξοπλισμός των Κεντρικών Εργαστηρίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πέντε (5) υπεραυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, δύο (2) πλήρη αυτόματα συστήματα Elisa και τρεις (3) αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω τμήμα πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 (ΕΛΟΤ) τον Απρίλιο του 2007.

Τμήμα Gamma Knife
Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. λειτουργεί το μοναδικό Gamma Knife στη χώρα, ένα εξειδικευμένο μηχάνημα θεραπείας παθήσεων
του εγκεφάλου. Tο Gamma Knife είναι η προτεινόμενη θεραπευτική μέθοδος ραδιοχειρουργικής για αρτηριοφλεβώδεις
δυσπλασίες, πρωτοπαθείς ή υποτροπιάζοντες όγκους βάσεως κρανίου, μηνιγγιώματα, αδενώματα υπόφυσης, μεταστάσεις καθώς επίσης και για γλοιώματα και όγκους επιφύσεως, τη Νόσο του Parkinson, τη νευραλγία του τριδύμου και τις
επιληψίες. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία η εν λόγω θεραπευτική αντιμετώπιση θεωρείται ότι είναι
αποτελεσματικότερη της ανάλογης μικροχειρουργικής επέμβασης.
Ειδικότερα, το Gamma Knife εκτιμάται ότι:
α) αντιμετωπίζει τις προαναφερθείσες παθήσεις με τη βέλτιστη κατανομή ακτινοβολίας στον όγκο στόχο και στους γειτνιάζοντες υγιείς ιστούς, λόγω του εξελιγμένου σχεδιαστικού συστήματος Gamma plan, κάτι που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των δυσχερών επιπλοκών, και

21

β) αντιμετωπίζει τις προαναφερθείσες παθήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο και διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων παγκοσμίως, καθώς ακολουθείται παντού το ίδιο πρωτόκολλο και τα αποτελέσματα των θεραπειών συζητούνται στη διεθνή ιατρική κοινότητα του Gamma Knife.
Το τμήμα Gamma Knife του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι άρτια στελεχωμένο από Νευροχειρουργούς, Ακτινοθεραπευτές, Αναισθησιολόγους.

Τμήμα PET/CT
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει το πρώτο PET/CT τμήμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες όσον αφορά την ακριβή θέση, το μέγεθος, τον χαρακτήρα και την έκταση ασθενειών σε οποιοδήποτε σημείο
του σώματος. Η απεικόνιση PET στηρίζεται στην πρόσληψη ραδιοφαρμάκου FDG, το οποίο προσλαμβάνεται από υπερμεταβολικούς ιστούς όπως τα καρκινικά κύτταρα. Αυτό επιτρέπει στο PET/CT να απεικονίζει τον κακοήθη ιστό, συχνά πριν
αυτός γίνει ορατός με άλλες μεθόδους.
Το εγκατεστημένο στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. PET/CT αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας τομογράφο ποζιτρονίων (PET) με ανιχνευτικό κρύσταλλο Lutetium Oxyorthosilicate (LSO) και πολυτομικό αξονικό τομογράφο (CT), κάτι που επιτρέπει να
εκτελούνται σε 30 λεπτά ή και λιγότερο ολόσωμες εξετάσεις. Το PET/CT αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο, με γρήγορα πολλαπλασιαζόμενες κλινικές εφαρμογές όσον αφορά την ογκολογία (Καρκίνος πνευμόνων, παχέως εντέρου, Λέμφωμα,
Μελάνωμα, Καρκίνος μαστού, Οισοφάγου κ.λπ.), αλλά και λοιπές ειδικότητες (Νευρολογία, Καρδιολογία). Το ιατρείο στελεχώνεται από ιατρούς Πυρηνικής Ιατρικής, ιατρούς Ακτινολόγους, Ακτινοφυσικούς, τεχνολόγους Ακτινολογίας, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό.
Σημειώνεται ότι το τμήμα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ) από το Μάιο του 2006.

Τμήμα Check-Up
Το τμήμα Προληπτικού Προσυμπτωματικού Ελέγχου Υγείας (Check-Up) στελεχώνεται από ιατρούς Παθολόγους και Καρδιολόγους, νοσηλευτές και παρασκευαστές και πραγματοποιεί γενικούς κλινικοεργαστηριακούς έλεγχους, αιματολογικό check-up, γυναικολογικό check-up, υγειονομικές εξετάσεις νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων καθώς και ειδικά
check-up ασθενών, όπως καρδιολογικό, υπερτασικό και ορθοπεδικό-ρευματολογικό.

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο πραγματοποιεί κυρίως ιστολογικές εξετάσεις. Αναλυτικότερα, οποιαδήποτε ασθένεια
προκαλεί βλάβη σε οποιοδήποτε μέρος του οργανισμού μπορεί να διαγνωσθεί με την ιστολογική εξέταση αρκεί να ληφθεί
μέρος της βλάβης και να σταλεί στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Πέραν των συνήθων ιστολογικών εξετάσεων, το τμήμα
διενεργεί ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις σε όγκους, για τον προσδιορισμό ορμονικών υποδοχέων και προγνωστικών παραγόντων, in situ υβριδισμό για ανίχνευση ιών και μέτρηση DNA για όγκους όλων των οργάνων με το σύστημα ανάλυσης
Εικόνας CAS-200.
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Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής χωρίζεται:
• στο τμήμα IN VIVO - που διαθέτει 2 γ - κάμερες PICKER, μια δύο κεφαλών και μια τριών κεφαλών οι οποίες είναι και
μοναδικές στην Ελλάδα και ασχολούνται με στατικά, τομογραφικά και δυναμικά σπινθηρογραφήματα
• στο τμήμα IN VITRO που ασχολείται με ορμονικά τεστ, τεστ ηπατίτιδας τύπου Α και Β, Shilling Tests καθώς και με τους
καρκινικούς δείκτες.
Το τμήμα στελεχώνεται από Πυρηνικούς ιατρούς, Ακτινοφυσικούς, Ραδιοφαρμακοποιό και τεχνολόγους Πυρηνικής ιατρικής, καθώς και από διοικητικό προσωπικό.

Κέντρο Μαστού
Το Κέντρο Μαστού ασχολείται με τον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπιση προβλημάτων
του μαστού. Το κέντρο συνεργάζεται με Χειρουργούς υψηλής εξειδίκευσης και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα
απεικονιστικά και εργαστηριακά τμήματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε..

Απεικονιστικό Τμήμα Μαστού
Είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό Senographe Essential μαστογράφο και εξειδικευμένο υπερηχοτομογράφο μαστού, για
την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση σχετικών προβλημάτων. Στελεχώνεται δε από ιατρούς Ακτινολόγους ειδικευμένους στη Μαστογραφία και τεχνολόγους Ακτινολογίας.

Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας
Το Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διεξαγωγή αξονικών τομογραφιών ολόκληρου του ανθρωπίνου σώματος, τη διενέργεια δυναμικών μελετών με γρήγορες ακολουθίες τομών και άμεση ανασύνθεση των εικόνων σε πραγματικό χρόνο (real time). Επιπρόσθετα, ασχολείται με αξονικές αγγειογραφίες εγκεφάλου
κεντρικών και περιφερειακών αγγείων του σώματος, με αξονικές στεφανιογραφίες και με τρισδιάστατες αξονικές τομογραφίες, στερεοτακτικές βιοψίες και μετρήσεις οστικής πυκνότητας.
Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τρεις υπερσύγχρονους αξονικούς τομογράφους (Siemens), ο ένας εκ των οποίων είναι
128 τομών. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ) από τον Απρίλιο του 2005.

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο
Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο ασχολείται με τις κλασικές ακτινολογικές εξετάσεις με ακτίνες Χ, που αποτυπώνονται στα
συνήθη ακτινογραφικά φιλμ. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται τα οστά, οι πνεύμονες, οι νεφροί και άλλα μέρη του σώματος. Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο διενεργούνται εξετάσεις οισοφάγου, στομάχου, παχέως εντέρου και χοληφόρου
συστήματος, μυελογραφίες, πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες, ανιούσες ουρηθροκυστεογραφίες κ.λπ. Το
εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τέσσερα (4) ακτινολογικά ψηφιακά συστήματα, ένα (1) ακτινοσκοπικό ψηφιακό μηχάνημα,
επτά (7) φορητά ακτινολογικά μηχανήματα και τέσσερα (4) φορητά ακτινοσκοπικά (C-ARM) για χρήση στο χειρουργείο και
ένα σύστημα ψηφιακού ορθοπαντογράφου τύπου Orthophos XG 5Ceph – Sirona.
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Εργαστήριο Αιμοδυναμικών Επεμβάσεων, Επεμβατικής Καρδιολογίας, Παρεμβατικής
Νευροακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Το Εργαστήριο Αιμοδυναμικών Επεμβάσεων αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες εφαρμογές της ιατρικής. Στο τμήμα
αυτό, πραγματοποιούνται διαγνώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων και λαμβάνονται αποφάσεις για το είδος της επέμβασης
που πρόκειται να εφαρμοσθεί.
Το Εργαστήριο Παρεμβατικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι ένα πρωτοποριακό εργαστήριο στην Ελλάδα, το μοναδικό στη χώρα που πληροί τις απαιτήσεις του ΚΕΣΥ. Το εργαστήριο εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και
θεραπείας αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού (ανευρύσματα, αρτιριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αγγειοβριθείς όγκους) οι οποίες αντιμετωπίζονται με αγγειογραφικές τεχνικές.
Το εργαστήριο εξοπλισμένο με τρεις (3) ψηφιακούς αγγειογράφους τελευταίου τύπου, 3D ψηφιακή Αγγειογραφία, αναισθησιολογικά μηχανήματα κ.λπ., διενεργεί όλες τις επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις (εμβολισμοί
οποιουδήποτε οργάνου, αγγειοπλαστικές με μπαλόνι και stends, τοποθετήσεις φίλτρων κ.λπ.) καθώς και ηλεκτροφυσιολογικούς ελέγχους.
Το εργαστήριο στελεχώνεται από ιατρούς Καρδιολόγους Επεμβατικής Καρδιολογίας, Νευροχειρουργούς, Νευροακτινολόγους, τεχνολόγους Ακτινολογίας, ειδικευμένους νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό.

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία είναι μία από τις κύριες μεθόδους για την αντιμετώπιση νεοπλασματικών παθήσεων
πλην της χειρουργικής και της χημειοθεραπείας. Η συγκεκριμένη μέθοδος θεραπείας χρειάζεται ίσως περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο την υποστήριξη από πολύπλοκα και πολυδάπανα μηχανήματα καθώς και από ισχυρούς υπολογιστές και σύγχρονη τεχνογνωσία τα οποία και διαθέτει η Εταιρεία.
Ο εξοπλισμός του κέντρου περιλαμβάνει τρεις (3) Γραμμικούς επιταχυντές, ένα (1) Εξομοιωτή θεραπείας, μονάδα Κοβαλτίου, μονάδα Βραχυθεραπείας HDR, εργαστήριο μέσων ακινητοποίησης και κατασκευής blocks, και υπολογιστή
σχεδιασμού εξωτερικής δέσμης ακτινοθεραπείας. Παράλληλα, το τμήμα στελεχώνεται από ιατρούς Ακτινοθεραπευτές
Ογκολόγους, Ακτινοφυσικούς, τεχνολόγους Ακτινολογίας ειδικευμένους στην Ακτινοθεραπεία και από νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό.
Το τμήμα είναι το 1ο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO σε Υπηρεσίες Υγείας.

Κυτταρολογικό Εργαστήριο
Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο είναι από τα βασικότερα εργαστήρια της Εταιρείας. Σε αυτό πραγματοποιούνται εξετάσεις
υλικού ποικίλης προελεύσεως που αποσκοπούν τόσο στη διάγνωση όσο και στην πρόληψη νεοπλασματικών και άλλων
παθήσεων. Επιπροσθέτως, στο εργαστήριο πραγματοποιούνται αναλύσεις DNA και άλλες ειδικές εξετάσεις. Το εργαστήριο έχει εφοδιασθεί με το νέας τεχνολογίας μηχάνημα ΤΗΙΝ–PREP το οποίο παρέχει την δυνατότητα λήψης δειγμάτων
υψηλής ευκρίνειας.
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Τμήμα Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης της Εταιρείας, καλύπτει εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Οι τεχνικές του τμήματος συνεπικουρούν την όλη προσπάθεια των θεραπόντων ιατρών για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την ταχεία ανάρρωση του ασθενούς. Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με Φυσικοθεραπευτικό εξοπλισμό (Laser,
CPM, Μαγνητικά Πεδία, TENS κ.λπ.), εξοπλισμό ειδικής ενόργανης κινησιοθεραπείας και εξοπλισμό νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης (biofeed back κ.λπ.). Πέραν του συνόλου των Φυσιοθεραπευτικών τεχνικών, στο τμήμα παρέχονται και
υπηρεσίες εργοθεραπείας και λογοθεραπείας αλλά και πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης για καρδιοχειρουργημένους και καρδιοπαθείς.

Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας
Στο τμήμα αυτό διεξάγονται Ηλεκτρομυογραφήματα, Ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματα, προκλητά δυναμικά (οπτικά,
ακουστικά κ.λπ.), Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, χαρτογράφηση εγκεφάλου με 24ωρη καταγραφή κ.λπ. Το τμήμα στελεχώνεται από ιατρούς Νευρολόγους, ειδικευμένους τεχνολόγους και από διοικητικό προσωπικό.

Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Το εν λόγω τμήμα είναι από τα πλέον σύγχρονα της χώρας διαθέτοντας πέντε (5) αίθουσες με εξειδικευμένο ενδοσκοπικό
εξοπλισμό του οίκου OLYMPUS με τεχνολογία High Definition TV και μία (1) αίθουσα με ακτινοσκοπικό μηχάνημα στις
οποίες εκτελούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις (γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις και εντεροσκοπήσεις), ενδοσκοπική υπερηχογραφία, διαγνωστική προσέγγιση του λεπτού εντέρου με Ενδοσκοπική κάψουλα αλλά και
λειτουργικές γαστρεντερολογικές εξετάσεις όπως πεχαμετρία και μανομετρία οισοφάγου, δοκιμασία εκπνοής Η2 κ.λπ.
Το τμήμα στελεχώνεται από ιατρούς Γαστρεντερολόγους, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ειδικευμένους τεχνολόγους και
διοικητικό προσωπικό.

Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Η δημιουργία του εν λόγω τμήματος αποτελεί πρωτοπορία της Εταιρείας στο χώρο των ιδιωτικών γενικών κλινικών στην
Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ιατρικά προβλήματα επηρεάζουν και επηρεάζονται αρνητικά από την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ασθενούς. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται πλέον ως «νους και σώμα» και όχι
μεμονωμένα ως ιατρικό πρόβλημα δεχόμενος την ενδεδειγμένη βοήθεια και θεραπεία από κατάλληλα εκπαιδευμένους
Κλινικούς Ψυχολόγους.

Δερματολογικό & Αλλεργιολογικό Τμήμα
Στο εν λόγω εργαστήριο πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση εξετάσεις που αφορούν σε αρρώστους με εξωτερικές
δερματολογικές παθήσεις αλλά και πασχόντων ασθενών από αφροδίσια νοσήματα. Στο τμήμα πραγματοποιούνται κάθε
φύσεως μικροεπεμβάσεις δέρματος, κρυοπηξίες και θεραπείες με πολωμένο φως, διερευνάται η δερματική αλλεργία και
καταπολεμάται η φωτογήρανση.
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Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
Η Μοριακή Βιολογία είναι μία νέα επιστήμη με αντικείμενο το χειρισμό και τη μελέτη της γενετικής πληροφορίας στο επίπεδο του DNA και του RNA. Το τμήμα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ερευνητικό ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
«Αντώνης Παπαγιάννης». Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι πλήρης και αποτελείται από σύγχρονα όργανα, με τα οποία
διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις λοιμωδών νοσημάτων που οφείλονται σε ιούς και βακτήρια (όπως ηπατίτιδες, κυτταρομεγαλοιός, μυκοβακτηρίδιο κ.λπ.), ταυτοποιήσεις ανασυνδυασμένων γονιδίων σχετιζόμενες με νεοπλασίες, όπως
λευχαιμίες και λεμφώματα καθώς και ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίων που συνδέονται με κληρονομούμενες παθήσεις.
Στο τμήμα εκτελείται και τεστ πατρότητας-ταυτοποίησης ταυτότητος ατόμων.

Ιατρείο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
Στο Ιατρείο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας λειτουργεί τμήμα κλιμακτηρίου και οστεοπόρωσης. Σε ότι αφορά στην θεραπεία της κλιμακτηρίου, η θεραπεία που παρέχεται ανακουφίζει από τα κλιμακτηριακά συμπτώματα και εξασφαλίζει πλήρη
σωματική και ψυχική αποκατάσταση. Σημειώνεται ότι η εν λόγω θεραπεία ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών
εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων.
Η οστεοπόρωση είναι ένα από τα σοβαρά μακροχρόνια νοσήματα το οποίο ονομάζεται εναλλακτικά και «σιωπηλή επιδημία» λόγω του ότι για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Στο ιατρείο αυτό, η Εταιρεία διαθέτει σήμερα μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας για τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και εργαστήριο για τις κατάλληλες βιοχημικές αναλύσεις
με τις οποίες ο ειδικός ιατρός μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαγνώσει την οστεοπόρωση πολύ πριν να συμβούν κατάγματα στα κόκαλα.

Καρδιολογικό Εργαστήριο
Στο εν λόγω Εργαστήριο πραγματοποιούνται εξετάσεις κοπώσεως, παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης και καρδιογραφήματα. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καρδιολόγους και χειριστές ιατρικών οργάνων.

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών & Εξωτερικών Ιατρείων
Τα Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν σε 24ωρη βάση και είναι εφοδιασμένα με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, άνετες εξεταστικές αίθουσες και πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο για την εκτέλεση μικροεπεμβάσεων αλλά και καταστάσεων που
χρίζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Το τμήμα είναι στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό το
οποίο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό. Στη διάθεση των εξωτερικών ιατρείων βρίσκονται ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα τα οποία λειτουργούν και ως Κινητές Καρδιολογικές Μονάδες.

Οφθαλμολογικό Κέντρο
Το Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο οφθαλμολογικό εξοπλισμό και διενεργεί το σύνολο
των οφθαλμολογικών διαγνωστικών εξετάσεων και επεμβάσεων. Το κέντρο στελεχώνεται από Οφθαλμιάτρους, τεχνολόγους οφθαλμολογίας και από διοικητικό προσωπικό.
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Τμήμα Υπερήχων Σώματος
Το Τμήμα Υπερήχων Σώματος διαθέτει έγχρωμους υπερηχοτομογράφους υψηλής ευκρίνειας και ιδιαίτερης διαγνωστικής
ταχύτητας και διενεργεί εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ενδοκολπικό υπερηχογράφημα, υπερήχους αγγείων, μαστού,
μυοσκελετικού συστήματος, κ.λπ. Στο τμήμα εκτελούνται και βιοψίες οργάνων με τη βοήθεια υπερηχοτομογραφίας.

Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς
Στο Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς, το οποίο διαθέτει δύο (2) σύγχρονους έγχρωμους υπερηχοτομογράφους, εκτελούνται εξετάσεις όπως έγχρωμο καρδιακό Doppler (triplex) για τον έλεγχο της μορφολογίας και λειτουργίας καρδιάς, διοισοφάγεια
ηχοκαρδιογραφήματα για παθήσεις των κόλπων, έλεγχο ενδοκαρδίτιδος, λειτουργικότητα προσθετικών βαλβίδων κ.λπ.
και stress echo ηχοκαρδιογραφήματα για ανεύρεση προβληματικών περιοχών του μυοκαρδίου. Το τμήμα στελεχώνεται
από Καρδιολόγους ειδικευμένους στην Υπερηχοτομογραφία και διοικητικό προσωπικό.

Τμήμα Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Περιοδοντολογίας
Στο τμήμα αυτό διεξάγονται ερευνητικά προγράμματα και ταυτόχρονα λειτουργεί ως μονάδα νοσοκομειακής οδοντιατρικής αντιμετώπισης ασθενών με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Στο τμήμα μπορούν να αντιμετωπισθούν γναθοχειρουργικά
και περιοδοντολογικά προβλήματα σε συνδυασμό με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Στελεχώνεται από Οδοντιάτρους
Γναθοχειρουργούς και Περιοδοντολόγους, Αναισθησιολόγους και διοικητικό προσωπικό.

Χειρουργεία Μιας Ημέρας (Μονάδα)
Τα χειρουργεία μιας ημέρας λειτούργησαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο το 1992 και εξακολουθούν να είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία στο χώρο της υγείας. Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε ένα άριστα οργανωμένο
χώρο που σχεδιάστηκε βάσει υψηλών διεθνών προδιαγραφών. Οι έξι χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν στο χώρο
διαθέτουν ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που με τον ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο ανάνηψης προσφέρουν
υψηλή ασφάλεια και άνεση. Οι επεμβάσεις που εκτελούνται στα Χειρουργεία Μιας Ημέρας αφορούν σχεδόν σε όλες τις
ειδικότητες όπως οφθαλμολογία, ΩΡΛ, ουρολογία, γυναικολογία, ορθοπεδική κ.λπ.

Τμήμα Νοσηλείας στο Σπίτι
Οι κινητές μονάδες του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με σύγχρονο διαγνωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό, βρίσκονται καθημερινά σε
πλήρη ετοιμότητα με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών με υψηλά κριτήρια και μετά την έξοδό τους
από το νοσοκομείο. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό παρέχει υπηρεσίες υγείας σε κάθε
ασθενή που έχει ανάγκη για νοσηλεία και παρακολούθηση στο άνετο περιβάλλον του σπιτιού του, κατόπιν εντολής του
θεράποντος ιατρού. Η παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον προσφέρει σε κάθε ασθενή σημαντική ψυχολογική στήριξη και
μειώνει τις χρονοβόρες μετακινήσεις. Η συνεχής διαθεσιμότητα των εργαστηρίων για εξετάσεις, η άρτια συνεργασία με
όλα τα Τμήματα του νοσοκομείου καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος (1051) που λειτουργεί καθημερινά και
τις αργίες εξασφαλίζουν την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ασθενών.
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Γυναικολογικό Τμήμα
Το Γυναικολογικό Τμήμα ασχολείται κυρίως με τον προληπτικό έλεγχο γυναικών. Είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους Γυναικολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τμήμα Μελέτης Έρευνας και Θεραπείας Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων του Εγκεφάλου
Το Τμήμα ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία αλλά και την έρευνα παθήσεων του εγκεφάλου όπως οι άνοιες (νόσος
Alzheimer) και η νόσος Parkinson. Στο τμήμα λειτουργεί Ιατρείο Μνήμης και είναι στελεχωμένο από Νευρολόγους, Ψυχιάτρους και εξειδικευμένο Ψυχολόγο.

Τμήμα Υπερτρίχωσης
Στο Τμήμα Laser Θεραπείας Υπερτρίχωσης διενεργούνται θεραπείες: υπερτρίχωσης προσώπου και σώματος, Ευρυαγγειών, Σύσφιξης προσώπου, Χρωματικών βλαβών (brown spots), συνδυάζοντας πάντα την εφαρμογή ασφαλών και ανώδυνων μεθόδων και τη χρήση μηχανημάτων laser τελευταίας τεχνολογίας. H συνεχής παρακολούθηση των θεραπειών
γίνεται από μία μόνο εξειδικευμένη Ιατρό, της οποίας η εμπειρία ξεπερνά τη δεκαετία στο χώρο των laser. Το τμήμα
εφαρμόζει θεραπείες ανώδυνες και ασφαλείς που δεν επιφέρουν επιπλοκές, γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα Laser, Alexandrite & Laser Yag, ενώ συνεργάζεται με αντίστοιχα Τμήματα σε
Αγγλία και Ρωσία για τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην
αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Τμήμα Ω.Ρ.Λ
Αφορά την διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα όπως, Γενικής Ωτορυνολαρρυγκολογίας, Ακουολογίας και Ωτονευρολογίας (λειτουργεί πλήρες νευροωτολογικό εργαστήριο και εργαστήριο Ιλίγγου),
ωτοχειρουργικής και χειρουργικής κρανίου κοχλιακών εμφυτευμάτων, ενδοσκοπικής χειρουργικής ρινός και παραρρινίων κόλπων, χειρουργικής κεφαλής και τραχήλων καθώς και φωνιατρικής.

Ουροδυναμικό Τμήμα
Το Τμήμα ασχολείται με τη μελέτη και την θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του κατώτερου ουροποιητικού
συστήματος οι οποίες οφείλονται σε βλάβες τόσο αυτού καθ’ αυτού του συστήματος όσο και σε νευρολογικές παθήσεις,
τραυματισμούς η συγγενείς ανωμαλίες.

Μονάδες που λειτουργούν στο Υγεία Α.Ε. και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Λιθοτριψίας
Η Μονάδα Λιθοτριψίας είναι εξοπλισμένη με το μηχάνημα MFL 5000 (Dornier) για την εξωσωματική αντιμετώπιση των
λίθων του ουροποιητικού συστήματος με αποτελεσματικότητα που ανέρχεται στο 90-95%.
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Μαγνητικής Τομογραφίας
Η Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διεξαγωγή μαγνητικών τομογραφιών, δηλαδή τη λήψη εικόνας, χωρίς τη χρήση ακτίνων-Χ, σε οποιοδήποτε άξονα, με τη χρήση μαγνητικού πεδίου και τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με δυο μαγνητικούς τομογράφους (0,5 και 1,5 Tesla Philips)
και διενεργεί, πέραν τον κλασικών μαγνητικών τομογραφιών, αγγειογραφίες σε όλο το σώμα, μαστογραφίες, χολοκυστογραφίες και εξετάσεις διάχυσης και διήθησης ώστε να αποκαλύπτονται και οι μικρότερες βλάβες του εγκεφάλου. Επίσης,
γίνονται εξετάσεις για την λειτουργική απεικόνιση της καρδιάς καθώς και εξετάσεις βιοσημότητος μυωκαρδίου μετά από
έμφραγμα. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του τμήματος αυτού έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ).

Νεφρολογική
Στόχος της Μονάδας αυτής είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη νεφρολογική αποκατάσταση. Επιπλέον, υπάρχει και
ερευνητικό τμήμα το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση παθογενετικών μηχανισμών νοσημάτων που έχουν κατά
κύριο λόγο σχέση με τη νεφρική λειτουργία. Η νεφρολογική μονάδα της Εταιρείας είναι άρτια εξοπλισμένη σε ότι αφορά
τον ιατρικό εξοπλισμό, στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και διαθέτει 28 μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Laser Αισθητικής Χειρουργικής
Στις Μονάδες αυτές πραγματοποιούνται θεραπείες παθήσεως του δέρματος με τη χρήση lazer τελευταίας γενιάς.

Βραχυθεραπείας Προστάτου
Στη Μονάδα αυτή εκτελούνται πράξεις ακτινοθεραπείας για την θεραπεία του προστάτη. Η ύπαρξη σύγχρονου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου με Μονάδα Βραχυθεραπείας επιτρέπει την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων με χρήση ραδιενέργειας. Η θεραπεία που παρέχεται από το τμήμα πραγματοποιείται εντός της ημέρας κατά την οποία ο ασθενής μπορεί
και να εξέλθει του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Παχυσαρκίας - Διατροφής Μεταβολισμού - Ενδοκρινολογίας
Η παχυσαρκία (η υπερβολική αύξηση του λίπους στο σώμα) αποτελεί διεθνώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Πέραν των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που δημιουργεί, προκαλεί και σωματικές διαταραχές αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης σοβαρότατων ασθενειών. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία του εν
λόγω τμήματος ώστε να αντιμετωπίσει επιστημονικά τα προβλήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Οφθαλμολογική Laser Μυωπίας
Η μονάδα διαθέτει συγκρότημα Laser Μυωπίας και διενεργεί επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας με Laser.
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Υπηρεσία Διατροφικής Υποστήριξης των Νοσηλευομένων Ασθενών
Από έτους λειτουργεί το πρότυπο Τμήμα Διατροφικής Υποστήριξης στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής διατροφικής φροντίδας για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Σκοπός του τμήματος αυτού αποτελεί
η κατά τον πλέον σύγχρονο τρόπο κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ασθενών σε θρεπτικά συστατικά, βάσει των
οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στις λειτουργίες του τμήματος συμπεριλαμβάνονται η διατροφική αξιολόγηση και η καθημερινή σύνταξη εξατομικευμένων διατροφικών σχημάτων, εντερικών και παρεντερικών για όλους τους
ασθενείς. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ιδιαίτερη διατροφική φροντίδα, παρέχεται διατροφική
συμβουλευτική και εκπαίδευση των ασθενών από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.

2.9. Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας
Το Υγεία έχει υιοθετήσει από το 2003 Πρόγραμμα Διαχείρισης της Ποιότητας, στο οποίο έχουν ενταχθεί, παρακολουθούνται και αναπτύσσονται όλες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αυτές οι προσπάθειες μπορεί να είναι είτε εσωτερική παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών, είτε πιστοποίηση ή διαπίστευση,
δηλαδή επιδίωξη επιβεβαίωσης από τρίτο φορέα.
Για την παρακολούθηση και τη βελτίωση των κλινικών λειτουργιών, λειτουργούν Επιτροπές Ποιότητας, με διαφορετικό
αντικείμενο η κάθε μια, με βασικό σκοπό την έρευνα, ανάλυση και γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο ενδιαφέροντός τους, με στόχο τόσο την επίλυση κλινικών θεμάτων που προκύπτουν όσο και την ώθηση των
υπηρεσιών σε νέα, υψηλότερα επίπεδα ποιότητας.
Ο συντονισμός και η εποπτεία των Επιτροπών γίνεται από το Συμβούλιο Ποιότητας, το οποίο θέτει τις στρατηγικές στα
θέματα ποιότητας και προσδιορίζει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς, μετρήσεις και προτεραιότητες. Επίσης,
επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τόσο του Νοσοκομείου όσο και της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας.
Οι Επιτροπές, μέσω του Συμβουλίου Ποιότητας, συνεργάζονται με τα υπόλοιπα όργανα του Νοσοκομείου (Επιστημονικό
Συμβούλιο, Διευθυντές Διευθύνσεων κ.ά.) για την επίλυση και τη βελτίωση με όσο το δυνατό περισσότερη συναίνεση και
ευρύτερη κλίμακα εφαρμογής.

Επιτροπές Ποιότητας & Ομάδες Εργασίας που λειτουργούν στο ΥΓΕΙΑ
1. Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων. Σκοπός της είναι να αναπτύσσει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς τη διαδικασία
ελέγχου λοιμώξεων του ΥΓΕΙΑ, να μειώνει το ποσοστό λοιμώξεων, να ελέγχει και να προλαμβάνει τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, τους ανθεκτικούς μικροοργανισμούς, και την έκθεση των εργαζομένων σε παθογόνα που μεταδίδονται με αίμα.
2. Επιτροπή Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας. Σκοπός της είναι να αξιολογεί και να βελτιώνει τη σύνθεση και την πληρότητα του ιατρικού φακέλου και την έγκαιρη και σωστή διαθεσιμότητα των πληροφοριών του ασθενή.
3. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφάλειας. Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός, η καταγραφή και μείωση της επικινδυνότητας με ταυτόχρονη αύξηση της παροχής ασφάλειας στους ασθενείς, συγγενείς και εργαζόμενους του νοσοκομείου και ο συντονισμός όλων των προσπαθειών για την αξιολόγηση και βελτίωση θεμάτων ασφαλείας.
4. Επιτροπή Φαρμάκων. Σκοπός της είναι η εκτίμηση της χρήσης των φαρμάκων, η διαχείριση και ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του φαρμακείου.
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5. Επιτροπή Χειρουργείου. Σκοπός της είναι να προτείνει και να εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές για την αποτελεσματική
λειτουργία του Χειρουργείου ώστε να παρέχεται ασφαλής και υψηλή χειρουργική φροντίδα στους ασθενείς.
6. Επιτροπή Κλινικής Φροντίδας. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη πλάνου και κριτηρίων για την αποτελεσματικότερη κλινική
φροντίδα των ασθενών, με τρόπο ώστε να βελτιώνονται τα κλινικά αποτελέσματα.
7. Επιτροπή Αναισθησιολόγων. Σκοπός της είναι να αναπτύξει, να τηρεί και να βελτιώνει συνεχώς την ασφαλή παροχή
αναισθησίας στους ασθενείς, ανεξαρτήτως βαρύτητας ή χώρου παροχής αυτής.
8. Επιτροπή Κλινικών Εργαστηρίων. Σκοπός της είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο τρόπο παροχής υπηρεσιών των Εργαστηρίων, που να συνδυάζει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση ασθενών με τα καλύτερα δυνατά κλινικά αποτελέσματα.
9. Επιτροπή Απεικονιστικών Εργαστηρίων. Σκοπός της είναι να αναπτύξει ένα σύστημα εφαρμογής και ελέγχου των Ακτινοδιαγνωστικών υπηρεσιών που να διασφαλίζουν άμεσα, ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα κλινικής αξιολόγησης
των ασθενών.
Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται μέσω καταγραφής διαδικασιών, τακτικών ελέγχων συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και
εφαρμογή παρεμβάσεων για βελτιστοποίηση και ανάπτυξη της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στο ΥΓΕΙΑ.

2.10. Ερευνητικά προγράμματα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αντιλαμβανόμενο τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στο χώρο της υγείας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη
θεωρεί την προώθηση της ιατρικής έρευνας ως μια από τις βασικότερες λειτουργίες που θα πρέπει να αναπτύξει ένα
ολοκληρωμένο διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο. Στα πλαίσια αυτά προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία του ερευνητικού κέντρου μοριακής βιολογίας «Αντώνης Παπαγιάννης».
Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του εν λόγω Ερευνητικού Κέντρου είναι οι εξής:
• Η συμβολή στις ερευνητικές δραστηριότητες της ελληνικής και παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, και
• η ανάπτυξη και προαγωγή της Μοριακής Βιολογίας τόσο στον τομέα της πρόγνωσης όσο και στο διαγνωστικό και ερευνητικό τομέα, με προοπτική την ταχύτερη και πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των πρόσφατων αποτελεσμάτων και προόδων της Μοριακής Βιολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Στο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Βιολογίας ΥΓΕΙΑ «Αντώνης Παπαγιάννης» υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα που
έχουν σχέση με την ογκολογία (μετάσταση, γενετική προδιάθεση σε νεοπλασίες), την γεροντική άνοια, και τη μοριακή
βιολογία ιών και βακτηρίων.
Ενδεικτικά αναφέρονται συνεχιζόμενα προγράμματα ελέγχου μεταλλαγών γονιδίων:
Οικογενής πολυποδίαση παχέως εντέρου (Familial Adenomatous Polyposis Coli, FAP). Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται
έλεγχος μεταλλαγών στο γονίδιο APC στα μέλη οικογενειών με οικογενή πολυποδίαση παχέως εντέρου.
• Κληρονομούμενος μη πολυποδιακός καρκίνος του παχέως εντέρου (HNPCC). Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται έλεγχος
μεταλλαγών στα γονίδια MMRG στα μέλη οικογενειών με μη πολυποδιακό καρκίνο του παχέως εντέρου
• Κληρονομούμενος καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών. Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται έλεγχος μεταλλαγών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 σε οικογένειες με οικογενειακό ιστορικό στον καρκίνο μαστού/ωοθηκών.
Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε., από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, από ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα και από πόρους του Κέντρου (δωρεές).
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Το 2007 το ΥΓΕΙΑ προχώρησε στην σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία STEM-HEALTH S.A., προκειμένου να αναπτύξει δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα και στις χώρες της Αν. Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η εταιρεία
συστάθηκε από κοινού με τις εταιρείες Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και την Αγγλική Minmax Health Ltd., με μετοχική σύνθεση,
50% «Υγεία Α.Ε.», 25% Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και 25% Minmax Health Ltd.
Η συμφωνία κατοχυρώνει την αποκλειστικότητα συνεργασίας για 23 χώρες με μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες
τράπεζες βλαστοκυττάρων ομφαλοαίματος των Η.Π.Α., την New England Cord Blood Bank Inc., από τη Βοστόνη. Ειδικότερα, η συνεργασία προβλέπει αποκλειστικότητα στην χρήση από την STEM-HEALTH S.A. της τεχνολογίας της New
England Cord Blood Bank Inc. στην αποθήκευση βλαστοκυττάρων, την αξιοποίηση των ερευνητικών της αποτελεσμάτων, καθώς και την συνεργασία στην έρευνα για νέες ιατρικές εφαρμογές.
Το σχέδιο ανάπτυξης της STEM-HEALTH S.A. προβλέπει την δημιουργία τραπεζών βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα και στις
άλλες χώρες, μέσω των οποίων θα δίδεται η δυνατότητα στους γονείς να αποθηκεύσουν στη ίδια τους τη χώρα για διάστημα
20 ετών τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους όταν αυτά γεννιούνται, απλά και ανώδυνα με την αφαίρεση και επεξεργασία του
αίματος που βρίσκεται στο ομφάλιο λώρο του νεογέννητου. Σήμερα, τα βλαστοκύτταρα ομφαλοαίματος χρησιμοποιούνται
πλέον ευρέως για την αποκατάσταση του αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήματος ασθενών που έχουν υποβληθεί σε
χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως περισσότερες από 6.000 μεταμοσχεύσεις
βλαστοκύτταρων σε συμβατούς δότες που πάσχουν από λευχαιμία, γενετικές ή νεοπλασματικές νόσους.
Τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκε η σύσταση της Ελληνικής θυγατρικής εταιρείας τράπεζας βλαστοκυττάρων με την επωνυμία “Stem-Health Hellas S.A.” με μετοχική σύνθεση 50% “Stem-Health SA.” και 50% “Μητέρα Α.Ε.” και αρχικό μετοχικό
κεφάλαιο 500.000 Ευρώ. Η εταιρεία θα ξεκινήσει την δραστηριότητα της εντός του 2008 ενώ τα εργαστήρια και οι χώροι
φύλαξης των κυττάρων θα είναι εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

2.11. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Κατηγορία Υπηρεσιών
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιούμενο στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης επεκτείνει συνεχώς το
φάσμα των προσφερόμενων διαγνωστικών και επεμβατικών υπηρεσιών καθώς δημιουργεί νέα διαγνωστικά τμήματα,
εργαστήρια και κλινικές ενισχύοντας παράλληλα και τα ήδη υπάρχοντα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας σε αξία ανά κατηγορία προσφερόμενης ιατρικής υπηρεσίας, για τη διετία 2006-2007 καθώς και αντίστοιχα διαγράμματα:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006-2007
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ποσά σε € εκατ.)

ΠΟΣΟ

2006
%

ΠΟΣΟ

%

Νοσηλευτήριο

28,41

30,3%

31,40

29,2%

1,64

1,7%

1,60

1,5%

18,71

20,0%

21,93

20,4%

7,57

8,1%

7,12

6,6%

Α’ Βοήθειες / Check up
Χειρουργεία
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

2007

Εργαστήρια

37,32

39,9%

45,63

42,4%

ΣΥΝΟΛΟ

93,64

100,0%

107,68

100,0%

* Πιθανές διαφοροποιήσεις στις αθροίσεις των στοιχείων του πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006-2007 (€ ΕΚΑΤ.)
28,4

Νοσηλευτήριο

31,4
1,6
1,6

Α’ Βοήθειες
/ Check Up

18,7

Χειρουργία

21,9
7,6
7,1

Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας

2007
37,3

Εργαστήρια

2006

45,6
0

10

20

30

40

50

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2007 ανήλθε σε € 107,68 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 15,0% περίπου σε σχέση με το 2006.
Συγκεκριμένα, το νοσηλευτήριο παρουσίασε άνοδο της τάξης του 10,5%, γεγονός που προήλθε από την αύξηση των ημερών νοσηλείας. Ο κύκλος εργασιών από Ά Βοήθειες και Check up μειώθηκε κατά 2,3% παραμένοντας όμως σε χαμηλά
επίπεδα ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας (1,5%).
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας από τα χειρουργεία κατά την υπό εξέταση περίοδο παρουσίασε αύξηση κατά 17,2%
περίπου, ενώ ο κύκλος εργασιών της μονάδας εντατικής θεραπείας παρουσίασε μείωση κατά 5,9% περίπου.
Η λειτουργία των εργαστηρίων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22,3% περίπου, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την δυναμική των εργαστηριών όσο και την
μελλοντική ανοδική τους πορεία.
Στη συνέχεια ακολουθεί το διάγραμμα της διάθρωσης του κύκλου εργασιών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για τη χρήση 2007.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2007
42%
29%

7%

Εργαστήρια (42%)
Νοσηλευτήριο (29%)
Α’ Βοήθειες / Check Up (2%)
Xειρουργία (20%)
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (7%)

2%

20%
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Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς όσο και σε ασθενείς που καλύπτονται μέσω των επί
σύμβαση δημοσίων ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Επιπλέον τους εν λόγω ασθενείς τους διαχωρίζει σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς ήτοι σε ασθενείς που παραμένουν στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για νοσηλεία και σε ασθενείς που
περιθάλπονται από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. χωρίς όμως να παραμένουν σε αυτό.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά κατηγορία πελατών
για την περίοδο 2006-2007:

ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ποσά σε € εκατ.)

ΠΟΣΟ

2006
%

ΠΟΣΟ

%

Ιδιώτες

45,36

48,4%

50,85

47,2%

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

33,86

36,2%

42,41

39,4%

Ασφαλιστικά Ταμεία

12,69

13,6%

12,48

11,6%

Εταιρείες

1,59

1,7%

1,75

1,6%

Λοιπά

0,14

0,1%

0,19

0,2%

93,64

100,0%

107,68

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ

2007

* Πιθανές διαφοροποιήσεις στις αθροίσεις των στοιχείων του πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€ ΕΚΑΤ.)
50,8

Iδιώτες

45,4
42,4

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

33,9
12,5
12,7

Ασφαλιστικά ταμεία
1,8
1,6

Εταιρείες
Λοιπά

0
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
47%
39%

Iδιώτες (47%)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί (39%)
Ασφαλιστικά ταμεία (12%)
Εταιρείες (2%)
Λοιπά (0%)

12%

2%

0%

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες οι ιδιώτες πελάτες αποτελούν τον κύριο όγκο των πελατών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες αυξήθηκε κατά 12,1% κατά τη
χρήση του 2007 συνεχίζοντας να προσφέρει το 47,2% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών και αφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Για τη χρήση του 2007, οι
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί αποτέλεσαν ποσοστό 39,4% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξης του 25,3%.
Την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αποτελούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,6% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2007 και παρουσίασε μείωση της τάξης
του 1,7%.
Στη συνέχεια στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του κύκλου εργασιών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανά είδος
περίθαλψης -σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς-:

ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
(ποσά σε € εκατ.)

ΠΟΣΟ

2006
%

ΠΟΣΟ

2007
%

Εσωτερικοί Ασθενείς

79,42

84,8%

90,36

83,9%

Εξωτερικοί Ασθενείς

14,22

15,2%

17,32

16,1%

ΣΥΝΟΛΟ

93,64

100,0%

107,68

100,0%

* Πιθανές διαφοροποιήσεις στις αθροίσεις των στοιχείων του πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών από εξωτερικούς ασθενείς αυξήθηκε κατά 21,8% το 2007 σε σχέση με το 2006
αυξάνοντας παράλληλα και τη συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας στο σύνολο του κύκλου εργασιών των πελατών
καθώς το 2007 διαμορφώθηκε σε 16,1% αυξάνοντας κατά 90 μονάδες βάσης έναντι του 2006.
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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών τη χρήση 2007 ανήλθε σε € 130.3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37.8%
έναντι του 2006, κυρίως λόγω της πλήρης ενοποίησης για δύο μήνες του ομίλου «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.», λόγω της ολοκλήρωσης της Α.Μ.Κ. με εισφορά μετοχές «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.», η οποία είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό του Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
στον όμιλο «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» να αυξηθεί στο 98,56% από 24,84%. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη εξαγορά επέφερε θετική
μεταβολή στον κύκλο εργασιών του Ομίλου κατά € 17,6 εκατ. Αν ο Όμιλος «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» ενοποιούνταν από την έναρξη
της χρήσης 2007 θα υπήρχε θετική επίδραση στο κύκλο εργασιών κατά ποσό € 97,5 εκατ., δηλαδή ο Pro-Forma κύκλος
εργασιών θα ξεπερνούσε τα € 210 εκατ.
Τέλος επισημαίνεται ότι κανένας μεμονωμένος πελάτης της Εταιρείας δεν καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
επί του συνόλου των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Συνεπεία αυτού, δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξάρτηση από
συγκεκριμένους πελάτες.

2.12. Προμηθευτές
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με διάφορες εταιρείες για την προμήθεια των υλικών που χρειάζεται
για την διεκπεραίωση των εργασιών του. Αναλυτικότερα, οι κυριότεροι προμηθευτές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
• Υγειονομικό Υλικό: Y–LOGIMED Α.Ε., ΒΑΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε., ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ROCHE A.E, BIOΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E. κ.ά.
• Ιατρικός Εξοπλισμός και Μηχανήματα: PHILIPS ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε., ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., GE HEALTHCARE
TECHNOLOGIES A.E.E., DAMPLAID Α.Ε., ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε, PROTON A.E. κ.ά.
• Καθαρισμός Νοσοκομείου: ISS SERVISYSTEM A.E.
• Συντήρηση Μηχανημάτων: PHILIPS ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε., ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
Ε.Π.Ε., PROTON A.E. κ.ά.
• Σίτιση Ασθενών: THALYSSIA CATERING–ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Α.Ε.
• Ακτινολογικά Υλικά: AGFA GEVAERT A.E.B.E., ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και PHILIPS ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. κ.ά.
• Ειδικό Ιατρικό Υλικό: Y-LOGIMED Α.Ε., BOSTON SCIENTIFIC HELLAS A.E, AKTIΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε., ΛΑΔΑΚΗΣ Α.Ε., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.Ε., HIMED SOLUTIONS Ε.Π.Ε., ORTHOMEDICAL A.E.E., ΒΑΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε., κ.ά.
• Θέρμανση: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., AVIN OIL A.E.
• Οξυγόνο και Ιατρικά Αέρια: ΕΛΒΙΑ Ο.Ε.
• Κατασκευές και Έργα: Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΚΙΩΝ ΕΠΕ, ΚΤΙΣΜΑ
Ε.Π.Ε., ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΤΡΑΓΑΡΗΣ, MJF GAS Ltd., AIRCOM A.E. και ΒΕΡΕΜΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κ.ά.
• Φάρμακα: Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
• Μηχανογραφικά Προγράμματα: IBM ΗELLAS A.E., ATKOSOFT Α.Ε. SINGULAR LOGIC A.E., και SAP HELLAS Α.Ε.
Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προμηθευτής
που να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των αγορών της χρήσης 2007. Εξαίρεση αποτελεί η
Y-LOGIMED A.E. η οποία είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
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Σημειώνεται, ότι η προμήθεια ιατρικού υλικού της Εταιρείας από την εταιρεία Y-LOGIMED A.E. αποτελεί καθαρά εμπορική
πράξη για την οποία δεν απαιτείται έγγραφος τύπος συμβάσεως (αγορά προϊόντων από την ελεύθερη αγορά) και διενεργείται κάθε φορά σύμφωνα με τους όρους της αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας της στον κλάδο, έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τις
υπάρχουσες πηγές προμήθειας με νέες και με τους ίδιους όρους.

2.13. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Γήπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις
Τα ιδιόκτητα γήπεδα–οικόπεδα της Εταιρείας περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:
α) Γήπεδο εκτάσεως 11.107 τ.μ. στο Μαρούσι (θέση Κόκκινα Χώματα ή γεφυράκια).
β) Γήπεδο εκτάσεως 1.555,80 τ.μ. που συνορεύει με το παραπάνω γήπεδο (α) στη θέση Κόκκινα Χώματα ή γεφυράκια.
γ) Γήπεδο εκτάσεως 2.050 τ.μ. που συνορεύει με τα παραπάνω γήπεδα (α,β) στη θέση Κόκκινα Χώματα ή γεφυράκια.
δ) Γήπεδο εκτάσεως 2.026 τ.μ. που συνορεύει με τα παραπάνω γήπεδα (α,β,γ) στη θέση Κόκκινα Χώματα ή γεφυράκια.
Συγκεκριμένα, επί του πρώτου γηπέδου των 11.107 τ.μ., η Εταιρεία ανήγειρε πολυώροφο κτίριο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) υπέργειους ορόφους και δύο (2) υπόγεια συνολικής επιφάνειας 30.144 τ.μ., όπου και λειτουργεί το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι μετέπειτα επεκτάσεις των εγκαταστάσεων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στο Μαρούσι (Λεωφ.
Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού αρ. 4), έχουν ανεγερθεί νόμιμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1350/16.02.1972, άδεια της
Διευθύνσεως Πολεοδομίας Αθηνών και τις υπ’ αριθμ. 10959/06.10.1972 και 5868/25.02.1992 Πράξεις Αναθεώρησης, με
τις οποίες επετράπη η ανέγερση τριών επιπλέον ορόφων και η αλλαγή χρήσεως του Α’ Υπογείου και των διαρρυθμίσεων
του κτιρίου. Στη συνέχεια, με τις υπ’ αριθμ. 76/01.06.1981 και 80/30.05.1984 Άδειες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αθηνών, δόθηκε άδεια ανεγέρσεως προσθήκης Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
2441/87 Αναθεώρηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, εγκρίνοντας την αλλαγή χρήσης των υπογείων σε αποθήκες και
βοηθητικούς χώρους.
Επίσης, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία του ένα κατάστημα στο Δήμο Χαλανδρίου συνολικής επιφάνειας 79,2 τ.μ. το
οποίο έχει εκμισθωθεί για τη λειτουργία φαρμακείου.
Ακόμα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει προς ενοικίαση διάφορους χώρους εντός των κτιριακών του εγκαταστάσεων έτσι ώστε αφ΄
ενός να ενισχύει τα έσοδα του από τα εισπραττόμενα μισθώματα και αφ΄ ετέρου να παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες σε
πελάτες-ασθενείς και επισκέπτες.
Επισημαίνεται, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες κάθε χρόνο δηλώσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας, ότι η περιοχή
στην οποία βρίσκονται τα γήπεδα της Εταιρείας δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανέθεσε σε μία εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών να διενεργήσει εκτίμηση της αξίας των γηπέδων και των
κτιρίων κατά την 31.12.2003 (ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης-ΔΠΧΠ).
Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες μεθόδους αποτίμησης ανάλογα με τη φύση και τη χρήση των εκτιμηθέντων
παγίων στοιχείων. Οι βασικές μέθοδοι εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
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• Η μέθοδος της αξιοποίησης για τα οικόπεδα
• Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης εισοδήματος για το κτίριο
• Η μέθοδος της κτηματαγοράς για το κατάστημα
Η Εταιρεία, βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΔΠΧΠ 1, χρησιμοποίησε στον ισολογισμό ενάρξεως της 31.12.2003
ως κόστος εκκίνησης για τα οικόπεδα και τα κτίρια την εύλογη αξία, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το
πλεόνασμα της αναπροσαρμογής που προέκυψε καταχωρήθηκε στα κέρδη εις νέο. Αναλυτική περιγραφή των εν λόγω
μεγεθών παρουσιάζεται στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006.
Σημειώνεται ότι μέχρι την 31.12.2007 επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δεν υπήρχαν οποιαδήποτε
εμπράγματα βάρη.

2.14. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει τα ακόλουθα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον πάγιο εξοπλισμό του και τις εγκαταστάσεις του
με τoν Ασφαλιστικό Οργανισμό «ALLIANZ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων»:
Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜ/ΧΗΣ %

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(σε εκατ. €)

1

Φωτιά, σεισμός,
φυσικά φαινόμενα κ.λπ.

22005296

ALLIANZ
ΕΘΝΙΚΗ

50
50

31.12.2007
31.12.2007

36,5
36,5

2

Απώλεια κερδών

22005296

ALLIANZ
ΕΘΝΙΚΗ

50
50

31.12.2007
31.12.2007

27,5
27,5

3

Ζωή, Ατυχήματα
και Υγεία

1019

ALLIANZ

100

31.12.2007

14/20006253

ALLIANZ

100

31.03.2008

1,6

από 20190292-297
από 20190287-291

ALLIANZ

100

31.12.2007

0,5 Σ.Β.-0,1 Υ.Ζ.
29,8 Σ.Β.-0,17 Υ.Ζ

24/20006282

ALLIANZ

100

01.04.2008

5

4

Γενική Αστική Ευθύνη
προς τρίτους και
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

5

Αυτοκίνητα
Ασθενοφόρα

6

Ευθύνη Στελεχών
Διοίκησης

7

Επαγγελματική Αστική
Ευθύνη Ιατρών

20001282

ALLIANZ

100

31.12.2007

0,04

8

Τεχνικών Ασφαλίσεων

20002699

ALLIANZ

100

31.12.2007

2,88

ΣΥΝΟΛΟ

167,49

Τα συνολικά ασφάλιστρα για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 446 χιλιάδες περίπου.
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Το 2008 η εταιρεία προχώρησε σε ανανέωση των συμβολαίων που έληξαν:
Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜ/ΧΗΣ %

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(σε εκατ. €)

1

Φωτιά, σεισμός,
φυσικά φαινόμενα κ.λπ.

22007817
56080138

ALLIANZ
ΕΘΝΙΚΗ

50
50

31.12.2008
31.12.2008

36,5
36,5

2

Απώλεια κερδών

22007817
56080153

ALLIANZ
ΕΘΝΙΚΗ

50
50

31.12.2008
31.12.2008

27,5
27,5

3

Ζωή, Ατυχήματα και Υγεία

1019

ALLIANZ

100

31.12.2008

4

Γενική Αστική Ευθύνη
προς τρίτους και
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

14/20006253

ALLIANZ

100

31.03.2009

1,6

5

Αυτοκίνητα
Ασθενοφόρα

από 20190292-97
από 20190288
20190290-91

ALLIANZ

100

31.12.2008

0,5 Σ.Β.-0,1 Υ.Ζ.
29,8 Σ.Β.-0,17 Υ.Ζ

AIG

100

01.04.2009

5

6

Ευθύνη Στελεχών
Διοίκησης

24/20006282

ΣΥΝΟΛΟ

165,17

Τα συνολικά ασφάλιστρα για τη χρήση 2008 θα ανέλθουν σε € 453 χιλιάδες περίπου.
Σημειώνεται ότι το με αριθμό 1019 ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής ατυχημάτων και υγείας περιλαμβάνει ασφάλιση ζωής,
ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας, ασφάλιση ατυχήματος, ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα ή
ασθένεια και παροχές μητρότητας, ενώ περιλαμβάνει νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για τα προστατευόμενα μέλη.
Τέλος, η Εταιρεία καταβάλλει οικειοθελώς στους αποχωρούντες υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησης κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις (π.χ. δεκαετή και άνω προϋπηρεσία στην Εταιρεία κ.λπ.) ένα επιπρόσθετο ποσό πέραν της δικαιούμενης
νόμιμης αποζημίωσης. Για την ταμειακή εξασφάλιση αυτών των καταβολών που θα γίνουν στο μέλλον, η Εταιρεία επενδύει κατ’ έτος ένα χρηματικό ποσό που το διαχειρίζεται επενδυτικά αυτή τη στιγμή η ασφαλιστική εταιρεία «ALLIANZ
Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» βάσει ειδικής σύμβασης με αριθμό 1697/25.04.1991. Η συγκεκριμένη σύμβαση είναι αόριστης διάρκειας και με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.05.1991. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
έχουν όλοι οι πλήρως ή μερικώς απασχολούμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 3 έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία. Την 31
Δεκεμβρίου 2004 υπεγράφη με την ALLIANZ πρόσθετη πράξη σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι το εφάπαξ ποσό δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους 13 συντάξιμους μισθούς. Κάθε έτος συντάσσεται αναλογιστική μελέτη και διενεργείται πρόβλεψη για το επιπλέον ποσό που απαιτείται πέραν του καταβληθέντος.
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2.15. Επενδυτική Πολιτική
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ιατρικού δυναμικού,
η εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτικών και διαγνωστικών μεθόδων αποτελούν βασικούς παράγοντες που έχουν προσδώσει στο ΥΓΕΙΑ ηγετική θέση στην αγορά της ιδιωτικής υγείας της χώρας μας. Η νέα Διοίκηση, υλοποιώντας τους επιχειρηματικούς της στόχους, επιδιώκει όχι απλώς να διατηρήσει, αλλά και να ενισχύσει αυτή την ηγετική παρουσία μέσα από τη
συγκρότηση ενός επιχειρηματικού Ομίλου, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας στη διαμόρφωση ενός
καλύτερου περιβάλλοντος στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου.
Η ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης του υπάρχοντος ιατρικού εξοπλισμού και η απαίτηση για προμήθεια πρόσθετου, η εφαρμογή των νέων εξελίξεων στον χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και η βελτίωση των κτιριακών και υποστηρικτικών υποδομών, κατέστησαν βασική προτεραιότητα της Διοίκησης, την κατάρτιση και έγκριση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος.
Για την περαιτέρω ισχυροποίηση του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ στον κλάδο ιδιωτικής υγείας, η Εταιρεία προχώρησε τον Ιανουάριο του
2008 στην έκδοση 5-ετούς διάρκειας Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ) ύψους περίπου 300 εκατ. Ευρώ. Από τα
κεφάλαια που αντλήθηκαν από το ανωτέρω Μ.Ο.Δ η Εκδότρια προτίθεται να επενδύσει έως 245 εκατ. Ευρώ σε επιχειρήσεις
του χώρου της υγείας και λοιπών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης της εξαγοράς ποσοστού 56,7%
του Νοσοκομείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό και του 60% του Νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου, καθώς
και στην δημιουργία του πρώτου ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος στην Αλβανία. Η Εκδότρια προτίθεται να επενδύσει
έως 55 εκατ. Ευρώ σε πάγιο και τεχνολογικό εξοπλισμό του ομίλου για την οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η υλοποίηση
Η Διεύθυνση Προμηθειών ξεκίνησε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που αφορά την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού από
τον Νοέμβριο του 2006, οπότε και εντάχθηκε στη νέα οργανωτική δομή του νοσοκομείου, εφαρμόζοντας διαδικασίες που στόχο έχουν:
• Τη διασφάλιση της διαφάνειας.
• Την ουσιαστική λειτουργία του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών.
• Την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας δυνατότητας και την επίτευξη περαιτέρω ωφελειών μέσω της αξιοποίησης
της θέσης του ΥΓΕΙΑ, ως ενός -εν εξελίξει- μεγάλου Ομίλου στον χώρο της υγείας.
• Τη μεγιστοποίηση του οφέλους για λογαριασμό του φορέα που εκπροσωπούμε.
• Την αξιολόγηση των στοιχείων και τη λήψη των αποφάσεων ανάθεσης σε πολύ σύντομο χρόνο.

Οι προτεραιότητες
Οι προτεραιότητες ως προς την αξιολόγηση, ανάθεση και προμήθεια του βιοϊατρικού εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα καθορίζονται με κριτήρια:
• Την παλαιότητα και το λειτουργικό επίπεδο του υπάρχοντος εξοπλισμού.
• Τη διάθεση και εφαρμογή καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
• Τη διαθεσιμότητα των χώρων που θα εγκατασταθεί ο προς προμήθεια εξοπλισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος του
επενδυτικού προγράμματος αφορά στη βελτίωση ή ανακατασκευή κτιριακών υποδομών ή αλλαγή χρήσεών τους.
• Άλλους λόγους που κατά την αξιολόγηση της διοίκησης επιβάλλεται να συνεκτιμηθούν κατά περίπτωση.
Από την αξιολόγηση των μέχρι σήμερα στοιχείων προκύπτει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης που
εφάρμοσε η Διεύθυνση Προμηθειών διασφάλισαν σημαντικές οικονομικές ωφέλειες για το νοσοκομείο.
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Εκτιμούμε δε ότι παράλληλα κατέστησαν σαφές στην αγορά των προμηθευτών πως οι ενέργειές μας γίνονται με κανόνες απόλυτης διαφάνειας και ότι μοναδικό κριτήριο για τις επιλογές μας αποτελεί το συμφέρον του νοσοκομείου που εκπροσωπούμε.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αντιλαμβανόμενο τις τάσεις και τις προκλήσεις του κλάδου της ιδιωτικής υγείας και με γνώμονα πάντα την
παροχή των πλέον ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας θεωρεί σκόπιμη και αναγκαία την υιοθέτηση μιας
εκτεταμένης και διαρκούς επενδυτικής πολιτικής.
Οι επενδύσεις που κάθε χρόνο πραγματοποιεί το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στοχεύουν, εκτός των άλλων, στην ανταπόκριση στα εκάστοτε
νέα επιστημονικά δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών, συμβάλλοντας
αφ’ ενός στη διαχρονική διατήρηση της ποιοτικής σταδιοδρομίας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
στον ιδιωτικό τομέα και αφ΄ ετέρου στην περαιτέρω ουσιαστική αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της Εταιρείας.
Η πραγματοποίηση της ολοκληρωμένης επενδυτικής πολιτικής θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση σε νέους νοσηλευτικούς τομείς, την αριθμητική αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της αναβάθμισης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εν τέλει τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς που κατέχει το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

2.16. Πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους, τη διοίκηση και το προσωπικό
της Εταιρείας
Μέτοχοι
Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 07.06.2002.
Σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.
Η μετοχική σύνθεση σύμφωνα και με τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις του Π.Δ. Ν.3556/2008, παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα (στοιχεία Μετοχολογίου 31.12.2007):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΑRFΙΝ CΑΡΙΤΑL S.Α.*

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

37,979,610

30.23%

Αρβανίτου Ιωάννα

9,078,363

7.23%

MAFIN INVESTMENT GROUP

3,849,156

3.06%

Ευρύ Επενδυτικό Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

74,723,781

59.48%

125,630,910

100.00%

* Η MARFIN CAPITAL S.A. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των μετοχών σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις του
Ν.3556/2008:
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
1-100

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ
%

ΑΡΙΘΜΟΣ

%

611

7,19%

38.534

101-1.000

4362

51,30%

2.433.252

1,94%

1.001-10.000

2763

32,49%

9.221.339

7,34%

10.001-100.000

614

7,22%

18.203.018

14,49%

100.001-1.000.000

144

1,69%

35.834.376

28,52%

9

0,11%

59.900.391

47,68%

8503

100,00%

125.630.910

100,00%

1.000.001 -άνω
ΣΥΝΟΛΟ

0,03%
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Διοίκηση – Διεύθυνση εργασιών
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του, διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09.07.2007. Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την 16.07.2007 μετά από σχετική
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Στη συνέχεια, με την από 01.10.2007 απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας, εξελέγησαν νέα μέλη αυτού οι κ.κ. Κωνσταντίνος Σταύρου και Ιωάννης Ζερβός. Η εκλογή των δύο ως άνω μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, εγκρίθηκε με
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 10.12.2007. Η συγκρότηση
του Δ.Σ. σε σώμα όπως προκύπτει από τις 01.10.2007 και 16.10.2007 αποφάσεις του, έχει την ακόλουθη σύνθεση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κωνσταντίνος Σταύρου

Πρόεδρος

Ιατρός, Μαιευτήρας
Γυναικολόγος

Πιπεροπούλου αρ. 45, Σταμάτα

Ανδρέας Βγενόπουλος

Αντιπρόεδρος

Δικηγόρος, Πτυχιούχος
Νομικής Σχολής,
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πάρνηθος αρ. 10, Εκάλη

Πασχάλης Μπουχώρης

Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομολόγος,
πτυχιούχος ΑΒΣΠ

Θερμοπυλών αρ. 40, Βριλήσσια

Θεμιστοκλής Χαραμής

Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομολόγος,
πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

Μ. Ρενιέρη αρ. 15, Φιλοθέη

Αρετή Σουβατζόγλου

Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ομίλου
MAFRIN FINANCIAL GROUP

Πάρνηθος αρ. 10, Εκάλη

Αnthony Rapp

Εκτελεστικό Μέλος

Γενικός Διευθυντής
στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Κυνουρίας αρ. 48, Άνω Γλυφάδα

Ιωάννης Ζερβός

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιατρός, Μαιευτήρας
Γυναικολόγος

Ηρακλέους 7, Ν.Κηφισιά

Αναστάσιος Κυπριανίδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Αγ. Αποστόλων αρ. 6, Υμηττός

Χρήστος Μαρουδής

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιατρός, Μαιευτήρας
Γυναικολόγος

Σόλωνος αρ. 44, Αθήνα

Βασίλειος Σεϊτανίδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιατρός, Πτυχιούχος της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών
με Κάτοχος Διδακτορικού

Ευριπίδου αρ. 3, Φιλοθέη

Παρασκευάς Κοσμίδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος

Θεμιστοκλέους 32, Ντράφι Αττικής

Αλέξανδρος Εδιπίδης

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πτυχιούχος Διοίκησης
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Λ. Κηφισίας αρ. 24Β, Μαρούσι

Μελέτιος Μουστάκας

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οικονομολόγος

Π. Γεωργάκη 27, Μέγαρα

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι ετήσια ήτοι μέχρι την 09.07.2008.
Το Δ.Σ. περιλαμβάνει επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων δύο (2), ήτοι ο κ. Αλέξανδρος Εδιπίδης και ο κ. Μελέτιος
Μουστάκας είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις και
προϋποθέσεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
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Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας, το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις
επιστημονικών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της, στην παρεχόμενη περίθαλψη, στην συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, στην εκλογή Επιστημονικών Διευθυντών Τμημάτων και στους δεοντολογικούς κανόνες, υποβοηθείται από
το Επιστημονικό Συμβούλιο που είναι επταμελές με θητεία 2 ετών που αρχίζει από τον διορισμό τους, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Πέντε μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους Ιατρούς της Εταιρείας και δύο
διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου απαρτίζεται από ιατρούς καταξιωμένης εμπιστοσύνης και κύρους. Τα μέλη
του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν ουδεμία αμοιβή για την συμμετοχή τους σε αυτό.
Το παρόν Επιστημονικό Συμβούλιο προέκυψε από τις εκλογές της 30ης και 31ης Μαΐου 2007 και η σύνθεσή του δε είναι
η εξής:
• κ. Πάρις Κοσμίδης, Πρόεδρος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής
• κ. Ιωάννης Ανδρέου, Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Τμήματος Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου, Οστεοπόρωσης
και PET CT
• κ. Σάββας Παπαδόπουλος, Γραμματέας, Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
• κ. Δημήτρης Γεωργαντάς, Μέλος, Αναπληρωτής Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής
• κ. Θεόδωρος Ζακυνθινός, Μέλος, Αναισθησιολόγος
• κ. Ιάκωβος Παντελιάδης, Μέλος, Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
• κ. Περικλής Νομικός, Μέλος, Διευθυντής Κλινικής ΩΡΛ
Οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
• Έγκριση των υποβαλλόμενων αιτήσεων ιατρών, για τη συνεργασία τους με το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
• Διατύπωση γνώμης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας ως προς την εκλογή των επιστημονικών διευθυντών των τμημάτων.
• Μετά από αίτημα του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των προϊσταμένων των διαφόρων τμημάτων ή
συνεργάτη ιατρού ή και αυτεπαγγέλτως, επιλαμβάνεται για την εξέταση παντός επιστημονικού θέματος που αφορά στη
λειτουργία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., στην παρεχόμενη περίθαλψη ή στην επιδίωξη των επιστημονικών σκοπών που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του καταστατικού. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικώς επί των ανωτέρω και προβαίνει στις κατάλληλες
εισηγήσεις προς το Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή.
Επίσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται προς το Δ.Σ. την σύγκλιση επιστημονικών συνεδρίων στο ΥΓΕΙΑ
Α.Ε., τη συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
επιστημόνων για την διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων ή συμποσίων, όπως και θέματα εκπαιδεύσεως του ιατρικού
προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητάς του, το Επιστημονικό Συμβούλιο εκπροσωπεί γενικά το ιατρικό δυναμικό του ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. σε θέματα επιστημονικά. Επιπλέον εποπτεύει των γενικών όρων ασκήσεως του ιατρικού έργου, περιλαμβανομένων
και των δεοντολογικών κανόνων βάσει του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της κλινικής και μεριμνά για την παροχή στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενημερώνει δε σχετικώς το Δ.Σ.
της Εταιρείας.
Με πρωτοβουλία του προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας τα δύο συμβούλια συνέρχονται σε κοινή συνεδρία υπό την προεδρία του, στην οποία εξετάζονται θέματα μικτής αρμοδιότητας και συντονίζεται το έργο των δύο συμβουλίων. Κατά τις
κοινές αυτές συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Kαταστατικού.
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Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας μπορούν να ανατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο και άλλες αρμοδιότητες.
Τη διοίκηση της Εταιρείας, ασκεί ένα επιτελείο από στελέχη με ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, αποτελείτο από τους εξής:

Πασχάλης Μπουχώρης του Αναστάσιου – Διευθύνων Σύμβουλος
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά, εργάστηκε μέχρι το 1991 ως διευθυντικό στέλεχος σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. Από το 1992 μέχρι και σήμερα εργάζεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών
υγείας (ΛΗΤΩ Α.Ε., ΙΑΣΩ Α.Ε., ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ κ.ά.). Από τον Απρίλιο του 2006 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Θεμιστοκλής Χαραμής – Διευθύνων Σύμβουλος
Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ με μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Κατείχε για 7 έτη τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Από το 1992 μέχρι το 1999 διετέλεσε Διοικητικός και στην συνέχεια Γενικός Διευθυντής του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Επίσης διετέλεσε
Γενικός Διευθυντής του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από το 1984 μέχρι το 1991 και Διευθυντής της Arthur Andersen Consulting
από το 1979 μέχρι το 1983. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Αύγουστο του 2006.

Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, PhD – Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Υγεία
Είναι Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με ειδικότητα στην οικονομετρία και τη διεθνή οικονομία. Πτυχιούχος του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Διδάκτωρ Φιλολογίας. Εργάστηκε στην εταιρεία Μπενρουμπή, στο dealing room της Τράπεζας Πειραιώς, στην Ελβετία στο χώρο του private banking και ως σύμβουλος διοίκησης
του Ομίλου Altec. Τέλος διετέλεσε επί ενάμισι έτος και μέχρι τον Ιανουάριο 2008 οικονομικός σύμβουλος του Υπουργού
Πολιτισμού. Ομιλεί έξι γλώσσες. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Μάρτιο του 2008.

Floyd-Αnthony Rapp του Floyd-Αnthony – Γενικός Διευθυντής
Τα τελευταία 6 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στον Όμιλο του
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Έχει εμπειρία περισσότερο από 20 χρόνια στη Διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Αμερικανικής
Στρατιωτικής Αεροπορίας ενώ επίσης κατείχε Διευθυντικές θέσεις στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στον Όμιλο Ιnteramerican Insurance. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Μάιο του 2006.

Ανδρέας Καρταπάνης – Διοικητικός Διευθυντής
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Από το 1983 ως το 2001 εργάσθηκε,
ως Διευθυντής Πωλήσεων και ως Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου «ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ». Από το 2001 ως το 2003
ήταν Διοικητής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από το 2003 ως το 2005 Διοικητής στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το
μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο. Από το 2005 ως το 2008 ήταν Γενικός Διευθυντής της κλινικής του Π. Φαλήρου του
ομίλου «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ». Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Φεβρουάριο του 2008.

Αντώνης Βουκλαρής του Αναστασίου – Διευθυντής Μάρκετινγκ
Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει μετεκπαιδευτεί στην κοινωνική ψυχολογία
και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Τα τελευταία 5,5 χρόνια κατείχε
τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ στον Όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διαθέτει 14χρονη επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα Μάρκετινγκ και πωλήσεων εταιρειών υπηρεσιών υγείας και πολυεθνικών εταιρειών προϊόντων υγείας. Στο ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Μάιο του 2006.
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Όλγα Δαληγγάρου – Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής στην Αθήνα. Κατέχει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση
Μονάδων Υγείας του CNAM. Εργάστηκε στο Ωνάσειο ως Γενική Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στην Επιτροπή
Διαχείρισης Εργου Ποιότητας για το δίκτυο ποιότητας, αλλά και ως Προϊσταμένη Ελέγχου Λοιμώξεων. Ηταν συντονίστρια
στο Συντονιστικό Όργανο Τομέα Υγείας για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Δεκέμβριο του 2006.

Χαρίλαος Χηνιάδης – Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης
Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει εργασθεί ως διαχειριστής εμπορευματοκιβωτίων σε ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ασχοληθεί με την μελέτη, επίβλεψη, κοστολόγηση και παρακολούθηση
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τεχνικών έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επί 17 έτη. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Οκτώβριο του 2007.

Αναστάσιος Ντίνος – Διευθυντής Ασφάλειας & Υπηρεσιών Υποστήριξης
Την τελευταία 10ετία κατείχε την θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείας στον Ομιλο ΙΑΣΩ. Στον τομέα ασφαλείας έχει εργαστεί
κατά το παρελθόν σε θέση Προϊσταμένου στο ΥΓΕΙΑ και στο ξενοδοχείο Intercontinental επί τριετία. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει
τις υπηρεσίες του από το Μάιο του 2006.

Νικόλαος Τσαμάκος – Διευθυντής Υποστήριξης Ασθενών
Είναι απόφοιτος της Παντείου και έχει εργαστεί ως ανώτατο στέλεχος σε διάφορες Εταιρείες. Τα τελευταία 20 χρόνια
ήταν στέλεχος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, εκ των οποίων τα πέντε τελευταία χρόνια, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο
Ιατρικό Δάφνης. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Ιούνιο του 2006.

Ελεονώρα Κελεπούρη – Αν. Οικονομική Διευθύντρια
Έχει εργαστεί ως Οικονομική & Διοικητική Διευθύντρια στις εταιρείες ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ, ΣΑΜ ΝΑΤΑΝ ΑΕ και FANCO
AE. Επίσης έχει διατελέσει και προϊσταμένη Λογιστηρίου στην ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.επί 3ετία και στη ELMEC Sport AEBETE επί
3ετία. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Οκτώβριο του 2006.

Μιχάλης Μυτιλήνης – Financial Controller
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δεκαετή εμπειρία στον τομέα του Credit Control, Budgeting & Reporting, Treasury
and Financial Control, μέσα από αντίστοιχες θέσεις που κατείχε στις εταιρείες ΤΟΥΟΤΑ Hellas, Coca-Cola Hellas και
Vodafone-Panafone. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Νοέμβριο του 2006.

Γεράσιμος Μπελεβώνης – Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και διαθέτει 11ετή ελεγκτική εμπειρία. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών, ως εξωτερικός και εσωτερικός ελεγκτής, στην
PriceWaterhouseCoopers, παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο Υγείας και είναι μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών από το 2001. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει
τις υπηρεσίες του από τον Σεπτέμβριο του 2007.
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Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης – Προϊστάμενος Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά (MSc. in Finance) από το Lancaster University, ενώ κατέχει
πιστοποιήσεις Αναλυτή Μετοχών & Αγορών και Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχει
εκτενή εμπειρία στην χρηματοοικονομική ανάλυση καθώς έχει διατελέσει χρηματοοικονομικός αναλυτής στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εγνατία Finance ΑΧΕΠΕΥ, στην Εθνική Χρηματιστηριακή και στην Ν.Δ. Δεβλέτογλου
ΑΧΕΠΕΥ (νυν Πειραιώς Χρηματιστηριακή), ενώ έχει εργαστεί ως στέλεχος στο τμήμα χρεογράφων αλλοδαπών θεσμικών
επενδυτών της Citibank. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Αύγουστο του 2007.

Μαρίνα Μαντζουράνη – Αν. Προϊστάμενη Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
Είναι κάτοχος BSc in Economics & Finance από το Hertfordshire University. Έχει εργαστεί στην EUROCORP AXE ως Αντικρυστής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και ως Sales Trader σε Μετοχές και Παράγωγα Προϊόντα των Διεθνών Αγορών,ενώ
κατείχε και την θέση του I.R.O στην εταιρεία Καρδασιλάρης & ΥΙΟΙ Α.Ε. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον
Αύγουστο του 2007.

Σπύρος Μαυραντώνης – Σύμβουλος Διοίκησης
Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος (BSc) από το Allegheny College και κάτοχος ΜΒΑ από το Boston University των ΗΠΑ. Τα
τελευταία 5 χρόνια κατείχε την θέση του Οικονομικού Διευθυντού και μέλους Δ.Σ. της Π. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.. Έχει επίσης
διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων στην Global Finance και επί σειρά ετών Διευθυντικό Στέλεχος της Arthur Andersen
στο τομέα των επιχειρησιακών συμβούλων. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Φεβρουάριο του 2007.

Σοφία Καραμπότσου Κορμέντζα – Σύμβουλος Διοίκησης
Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ιδίου
Πανεπιστημίου. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και έχει διετελέσει Αναπληρώτρια Διοίκησης στο «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» και
Διευθύντρια Νοσηλευτικής στο «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και στον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ». Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Φεβρουάριο του 2008.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και τα στελέχη της Διεύθυνσής του δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές, ούτε για οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση,
εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης:
• Επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Χρηματιστηριακών συναλλαγών
• Επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος
έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιρειών κ.λπ.
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2.17. Θυγατρικές και Συγγενείς Εταιρείες
Με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για τη χρήση 2007 ως θυγατρικές εταιρείες του ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. θεωρούνται οι παρακάτω εταιρείες:

Θυγατρικές Εταιρείες
Y-LOGIMED Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Έτος Ίδρυσης:

1993

Έδρα:

Αθήνα

Διάρκεια:

27 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

€ 60.000

Προσωπικό:

15 άτομα

Αντικείμενο Εργασιών:

Εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών υλικών, συσκευών ιατρικών μηχανημάτων

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

2.000

100%

ΣΥΝΟΛΟ

2.000

100%

Τα οικονομικά μεγέθη της Y-LOGIMED Α.Ε. (πρώην ALAN MEDICAL) για τις χρήσεις 2006–2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

2007

2006

Ενσώματα Πάγια

207

115

5.246

2.284

60

60

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

956

876

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

140

140

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων
Μετοχικό Κεφάλαιο

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.150

1.268

Κύκλος Εργασιών

7.654

3.939

Μικτά Κέρδη

1.657

820

Κέρδη προ Φόρων

776

294

Κέρδη μετά φόρων

579

202

Η εταιρεία ALAN MEDICAL Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2005.
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Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Δεδούλη (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 10451) της ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α. Ε. Ορκωτών Ελεγκτών.
Επισημαίνεται ότι η Y-LOGIMED A.E. είναι βασικός προμηθευτής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε υγειονομικό υλικό. Δεν αναμένεται η
διακοπή της συνεργασίας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με την Y-LOGIMED A.E., καθότι το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι ο μοναδικός μέτοχος (100%)
της Y-LOGIMED A.E. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας της στον κλάδο, έχει τη δυνατότητα να
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες πηγές προμήθειας με νέες και με τους ίδιους όρους.

ΑΝΙΖ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Έτος Ίδρυσης:

1993

Έδρα:

Αθήνα

Διάρκεια:

27 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

€ 60.000

Προσωπικό:

30 άτομα

Αντικείμενο Εργασιών:

Εκμετάλλευση Κυλικείων Καφετεριών Εστιατορίων

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

14.000

70%

6.000

30%

20.000

100%

Τα οικονομικά μεγέθη της ΑΝΙΖ Α.Ε. για τις χρήσεις 2006–2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

2007

2006

Ενσώματα Πάγια

96

85

420

671

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων
Μετοχικό Κεφάλαιο

60

60

150

163

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

66

108

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

204

401

Κύκλος Εργασιών

1.500

893

Μικτά Κέρδη

1.046

685

Κέρδη προ Φόρων

107

276

Κέρδη μετά φόρων

79

253

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Η εταιρεία ΑΝΙΖ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006.
Η ΑΝΙΖ Α.Ε. λειτουργεί τις επιχειρήσεις εστίασης στους χώρους του Υγεία.
Ετήσιος Απολογισμός 2007
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.).
Έτος Ίδρυσης:

2003

Έδρα:

Αθήνα

Διάρκεια:

6 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

€ 1.024.395,00

Προσωπικό:

-

Αντικείμενο Εργασιών:

Συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα υπηρεσιών υγείας.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

3.304.500

100%

ΣΥΝΟΛΟ

3.304.500

100%

Τα οικονομικά μεγέθη της ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για τις χρήσεις 2006–2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συνοψίζονται
στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

2007

2006

Ενσώματα Πάγια

2.206

1.304

Σύνολο στοιχείων Ενεργητικού

30.409

1.326

1.024

1.024

23.187

1.472

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

7.221

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0,15

1.158

Κύκλος Εργασιών

0

0

Μικτά Κέρδη

0

0
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1.249

Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κέρδη προ Φόρων
* η Εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κλείνει χρήση στις 30.06.
** Τα Στοιχεία του Πίνακα της στήλης 2006 είναι με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει ως μοναδική συμμετοχή το 12,62% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
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Y-PHARMA Α.Ε
Έτος Ίδρυσης:

2007

Έδρα:

13ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Διάρκεια:

50 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

300.000

Προσωπικό:

5

Αντικείμενο Εργασιών:

εμπορίας φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
M.A. Remedy-Medical Ltd
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

255.000

85%

45.000

15%

300.000

100%

Τα οικονομικά μεγέθη της Y-PHARMA Α.Ε. για τη χρήση 2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

2007

Ενσώματα Πάγια

63

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων

5.028

Μετοχικό Κεφάλαιο

300

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

314

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.711

Κύκλος Εργασιών

3.577

Μικτά Κέρδη

2006

134

Κέρδη προ Φόρων

18

Κέρδη μετά φόρων

14

Τον Απρίλιο του 2007 η Εταιρεία αποφάσισε την ίδρυση εταιρείας εμπορίας φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής
γενικής χρήσεως, η οποία θα δραστηριοποιείται άμεσα στην Ελληνική αγορά και επόμενα σε άλλες χώρες.
Η σύσταση της νέας εταιρείας με την επωνυμία Y-PHARMA Α.Ε. θα έχει ολοκληρωθεί εντός μηνός με αρχικό μετοχικό
κεφάλαιο 300.000 ευρώ και μετοχική σύνθεση 85% «Υγεία Α.Ε.», 15% «M.A. Remedy-Medical Ltd».
Το σχέδιο ανάπτυξης της Y-PHARMA Α.Ε. προβλέπει τον εφοδιασμό των φορέων του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα
Υγείας (νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.).
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STEM - HEALTH Α.Ε
Έτος Ίδρυσης:

2007

Έδρα:

ΑΘΗΝΑ

Διάρκεια:

50 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

800.000

Προσωπικό:

-

Αντικείμενο Εργασιών:

Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

400.000

50%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

200.000

25%

MINMAX HEALTH Ltd.

200.000

25%

ΣΥΝΟΛΟ

800.000

100%

Τα οικονομικά μεγέθη της STEM HEALTH Α.Ε. για τη χρήση 2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συνοψίζονται στον παρακάτω
πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)
Ενσώματα Πάγια

2007

2006

1

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων

436

Μετοχικό Κεφάλαιο

800

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

421

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

15

Κύκλος Εργασιών

0

Μικτά Κέρδη

0

Κέρδη προ Φόρων

-379

Κέρδη μετά φόρων

-379
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HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA
Έτος Ίδρυσης:

2007

Έδρα:

ΤΙΡΑΝΑ

Διάρκεια:

50 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

1.000.000

Προσωπικό:

3

Αντικείμενο Εργασιών:

Υπηρεσίες υγείας

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
SHYQYRI DURAKU
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100.800

80%

25.200

20%

126.000

100%

Τα οικονομικά μεγέθη της HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA για τη χρήση 2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

2007

Ενσώματα Πάγια

6.269

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων

7.148

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

930

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6.208

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

11

Κύκλος Εργασιών

0

Μικτά Κέρδη

0

Κέρδη προ Φόρων

-103

Κέρδη μετά φόρων

-103

Ετήσιος Απολογισμός 2007

52

2006

ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Έτος Ίδρυσης:

1973

Έδρα:

Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι

Διάρκεια:

50 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

€ 21.738.120

Προσωπικό:

1.130 Ομίλου : 828 Μητρικής

Αντικείμενο Εργασιών:

Μαιευτικές & Ιατρικές Υπηρεσίες

Η μετοχική σύνθεση της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. την 31.12.2007 είχε ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡ-ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

4.274.704

11,80%

31.433.011

86,76%

522.485

1,44%

36.230.200

100,0%

Λοιποί Μέτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

Ενοπ.
2007

Εταιρεία
2007

Ενοπ.
2006

Εταιρεία
2006

Ενσώματα Πάγια

65.928

48.298

59.260

41.539

111.297

99.447

107.068

93.605

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων
Μετοχικό Κεφάλαιο

21.738

20.316

21.738

20.316

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

55.092

50.925

49.978

44.791

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

36.213

31.848

14.734

11.090

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

19.992

16.674

42.357

37.725

Κύκλος Εργασιών

97.476

76.821

68.794

68.794

Μικτά Κέρδη

23.804

20.319

17.146

17.146

Κέρδη προ Φόρων

17.631

16.560

16.298

16.298

Κέρδη μετά φόρων

13.027

12.399

11.536

11.536

Η εταιρεία καταρτίζει για 1η φορά ενοποιημένα αποτελέσματα.
Τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2006 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής–Λογιστής κ. Ευάγγελος
Πουλής (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ. 1205), της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
Κατά την 14η Φεβρουαρίου 2007, το Δ.Σ. της Εταιρείας, αποφάσισε να συμμετάσχει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ–ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε., η
οποία αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 13.01.2007.
Το κόστος συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση αυτή ανήλθε το ποσό των 1.471.737,58 €, καθώς κατέβαλλε α) το ποσό
των επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (723.664,38) προκει-
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μένου να λάβει 289.466 μετοχές που αναλογούν στα δικαιώματα προτίμησης των μετοχών που η ίδια κατέχει άμεσα και
β) το ποσό των επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (748.073,20), προκειμένου
να λάβει 299.229 μετοχές από τις αδιάθετες της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου οι οποίες θα προκύψουν λόγω μη
άσκησης των δικαιωμάτων της προτίμησης από την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η εταιρεία αποφάσισε να καλύψει τις ανωτέρω μετοχές, προκειμένου να μην μειωθούν τα άμεσα και έμμεσα ποσοστά συμμετοχής της στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Συνεπώς, μετά την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., κατά ποσοστό 24,84%, η εταιρεία
έχει κατά την 31.03.2007, ποσοστό συμμετοχής στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. άμεσα 13,04% και έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) 11,80%.
Η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε έχει ελεχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2005.

Ετήσιος Απολογισμός 2007

54

Συγγενείς Εταιρείες
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.
Έτος Ίδρυσης:

1990

Έδρα:

Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι

Διάρκεια:

50 έτη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

€ 293.500

Προσωπικό:

10 άτομα

Αντικείμενο Εργασιών:

Χρήση και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων τα οποία διενεργούν μαγνητικές τομογραφίες ως και κάθε
άλλο συναφούς με τις μαγνητικές τομογραφίες ιατρικού μηχανήματος καθώς και η εισαγωγή από την αλλοδαπή ανταλλακτικών μερών, παρελκομένων ή μηχανημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία μαγνητικής
τομογραφίας.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως διαγνωστικό εργαστήριο. Οι δύο (2) μαγνητικοί τομογράφοι που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της, αποτελούν ιδιοκτησία της εν λόγω εταιρείας και δεν απαιτείται χορήγηση ειδικής άδειας
για τη λειτουργία τους.
Η μετοχική σύνθεση της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. την 31.12.2007 έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ
Ι. Ανδρέου του Ανδρέα
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
I. Σεγδίτσα του Θεοδώρου
Π. Φιλαλήθης του Ευγενίου
Χ. Πεσκέσης του Γεωργίου
Δ. Ραζής του Βικεντίου
Α. Πετούνης του Κωνσταντίνου
Γ. Αυλάμης του Παύλου
Κ. Ασλάνογλου του Γεωργίου
Α. Παπαχαραλάμπους του Νικολάου
Θ. Στρογγυλού του Ηλία
Ι. Πετροπούλου του Βασιλείου
Ι. Καλαβρυτινός του Σπυρίδωνος
Δ. Καρύδης του Ηρακλή
Π. Κοσμίδης του Αθανασίου
Λ. Πολιτόπουλος του Αγισηλάου
Σ. Τζαννής του Δημητρίου
Λοιποί μέτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
3.165
2.000
1.000
710
550
400
300
250
200
200
200
200
100
100
100
100
100
325
10.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
31,7%
20,0%
10,0%
7,1%
5,5%
4,0%
3,0%
2,5%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
3,2%
100,0%

Επισημαίνεται ότι, κανένας από τους μετόχους της εταιρείας που αναφέρονται ως λοιποί δεν μετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 1% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.
Τα οικονομικά μεγέθη της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. για τις χρήσεις 2006–2007 (βάσει
Ε.Γ.Λ.Σ.) συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
(ποσά σε € χιλ.)

2007

2006

192

234

1.251

1.173

Μετοχικό Κεφάλαιο

294

294

Ίδια Κεφάλαια

606

505

28

28

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

-

-

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

757

843

2.626

2.273

Μικτά Κέρδη

663

557

Κέρδη προ Φόρων

520

394

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ.

375

280

Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Προβλέψεις

Κύκλος Εργασιών

Τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής–Λογιστής κ. Παναγιώτης
Βρουστούρης (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ. 12921), της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Φωκίωνος Νέγρη 3,
Αθήνα).
Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 και 2006 για την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει με την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. την ακόλουθη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου της:
Χώρος συνολικής εκτάσεως 107 τ.μ. σύμφωνα με το από 15.03.1990 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. (εκμισθώτρια) και της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.» (μισθώτρια), η διάρκεια
της οποίας ορίσθηκε για εννέα (9) έτη, ήτοι από την 01.08.1990 έως την 31.07.1999. Δυνάμει της από 23.07.1999 πρόσθετης
πράξης, η διάρκεια της μίσθωσης παρατάθηκε έως την 31.07.2008, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται
στο προαναφερθέν ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και στις από 04.12.1996 και 29.01.1999 πρόσθετες σ’ αυτό πράξεις.
Το μίσθωμα ορίσθηκε σε € 440 μηνιαίως (πλέον ημίσεως τέλους χαρτοσήμου) και ποσοστό 7% επί του τζίρου που θα
πραγματοποιείται από την μισθώτρια. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 12% από την 01.01.1996, δυνάμει της από 04.12.1996
πρόσθετης πράξης.
Η βασική χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων από την μισθώτρια είναι για την εγκατάσταση συγκροτήματος μαγνητικού
τομογράφου.
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2.18. Προσωπικό
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του μέσου όρου του προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για τις χρήσεις
2006 και 2007:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2007

%

2006

%

Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό

583

54,74%

521

51,43%

Ιατρικό

177

16,62%

197

19,45%

Διοικητικό και Λοιπό

305

28,64%

295

29,12

1.065

100%

1.013

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Η σύνθεση του Προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για το 2007 παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
43%

17%

Νοσηλευτικό (43%)
12%
Ιατρικό (17%)
Παραϊατρικό (12%)
Διοικητικό (19%)
Τεχνικό (3%)

19%

Βοηθητικό (6%)
3%

6%

Για τη στελέχωσή της καθώς και για την ανάπτυξη του προσωπικού της, η Εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους
επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, με στόχο την συνεχή βελτίωση ενός υποδειγματικού και υψηλού επιστημονικού
επιπέδου διαγνωστικού και θεραπευτικού κέντρου. Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή του προσωπικού στην αναπτυσσόμενη πορεία της, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος και στην
ουσιαστική επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού της, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών.
Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που ακολουθεί το 47% περίπου των εργαζομένων της Εταιρείας για τη χρήση 2007
ανήκει σε βαθμίδες με εκπαίδευση ανώτερη της δευτεροβάθμιας γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η
Εταιρεία στο επίπεδο μόρφωσης του προσωπικού της.
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία αντιλαμβανόμενη πως το κύριο πλεονέκτημα της είναι και πρέπει να είναι το προσωπικό της προσπαθεί να διατηρήσει ένα σχετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Συγκεκριμένα για το 2007 η μέση ηλικία του
προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαμορφώθηκε στα 38 έτη γεγονός που δίνει στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την δυνατότητα μακρόχρονης
αξιοποίησης του προσωπικού και επένδυσης στην ενδυνάμωση των σχέσεων Εταιρείας και προσωπικού.
Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την ηλικιακή κατανομή του προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για το 2007.
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αποδοχές και οι λοιπές παροχές του προσωπικού, κατά τη διάρκεια της διετίας
2006-2007, με τις οποίες επιβαρύνθηκαν το κόστος παροχής υπηρεσιών και τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας:
(ποσά σε € ΄000)

2007

2006

24.676

22.707

6.345

5.851

568

719

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών – συνταξ. Πρόγραμμα 1697

1.418

784

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

1.740

1.170

34.747

31.231

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών – Ν.2112/20

Σύνολο
* Πιθανές διαφοροποιήσεις στις αθροίσεις των στοιχείων του πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Οι λοιπές παροχές σε εργαζόμενους αφορούν κυρίως σε έξοδα βρεφονηπιακών σταθμών των τέκνων των υπαλλήλων
της Εταιρείας, σε δωρεάν δεκατιανό που παρέχει η Εταιρεία, σε ασφάλιστρα ζωής και σε δωρεάν μετακινήσεις με υπηρεσιακά λεωφορεία.
Το Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών αφορά το συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα 1076 με την
ALLIANZ, λεπτομέρειες του οποίου παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.14 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια».
Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία, προβαίνει στην υπογραφή εντύπων αναγγελίας γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης εργασίας που περιέχουν τους βασικούς όρους της συμφωνίας και είναι αυτοί που πληρούν και τους όρους του Π.Δ. 156/94.
Την 31.08.1978 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 199/1936 «περί τροποποιήσεως εργατικών τινών νόμων», του Ν.Δ.
3789/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας», του από 24.06.1958
Β. Διατάγματος «περί καταρτίσεως, διαδικασίας υποβολής, κυρώσεως, ανακοινώσεως και δημοσιότητας Κανονισμών
Εργασίας», του Π.Δ. 1156/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας», την από 20.10.1977 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κανονισμών του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και την σχετική αίτηση της Εταιρείας, το Υπουργείο Εργασίας
ενέκρινε τον Κανονισμό Εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας.
Η Εταιρεία χορηγεί οικειοθελώς πρόσθετες παροχές στο προσωπικό της και συγκεκριμένα έξοδα κίνησης προσωπικού,
δαπάνες εκπαίδευσης, χρηματικά βραβεία πολυετίας κ.ά. Επιπλέον, έχει χορηγήσει σε ορισμένους υπαλλήλους της δάνεια προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αυτών.

2.19. Σχέση Συνεργασίας Ιατρών με την Εταιρεία
Οι σχέσεις συνεργασίας της Εταιρείας με τους ιατρούς διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
Α) Έμμισθη σχέση συνεργασίας.
Β) Ιατροί συνεργάτες με σύμβαση.
Σημειώνεται ότι, για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες έχουν συναφθεί συμβάσεις με κάθε ιατρό.
Γ) Ιατροί–ελεύθεροι συνεργάτες οι οποίοι αμείβονται από τους ασθενείς τους. Η Εταιρεία σε αυτή την κατηγορία Ιατρών
καταβάλλει αμοιβές για την παρακολούθηση των ασθενών τους.

2.20. Γεγονότα μετά τις 31.12.2007
ΟΜΙΛΟΣ
A) Στις 10 Ιανουαρίου 2008, διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι 24.602.666 αδιάθετες ομολογίες του
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που αποφασίσθηκε και επιβεβαιώθηκε αντίστοιχα από τη μετ’ αναβολή Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18.07.2006 και από τη Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας της 07.02.2007, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μ.Ο.Δ. να ανέρχεται σε 100% και το
συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε 300.015.000 Ευρώ. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η ως άνω κάλυψη του Μ.Ο.Δ.
και ορίσθηκε ως Ημερομηνία Έκδοσης του Μ.Ο.Δ. η 10.01.2008. Κατόπιν των ανωτέρω το Μ.Ο.Δ. ανέρχεται στο ποσό των
300.015.000 Ευρώ με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης.
Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό ότι, το επιτόκιο της πρώτης τριμηνιαίας Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που ξεκινάει την 10η Ιανουαρίου 2008 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 5,598% (ετησίως) και
αναλύεται ως εξής: Επιτόκιο αναφοράς: 4,598% (Euribor 3 μηνών) Περιθώριο (spread): 1%.
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Την 8η Απριλίου 2008 ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό ότι, το επιτόκιο της δεύτερης τριμηνιαίας Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που ξεκινάει την 10η Απριλίου 2008 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 5,7420% (ετησίως) και αναλύεται
ως εξής: Επιτόκιο αναφοράς: 4,7420% (Euribor 3 μηνών) Περιθώριο (spread): 1%.
Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).
Β) Την 15η Ιανουαρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας το οποίο
είναι διαρθρωμένο σε Oμιλικά πρότυπα, διαχωρίζοντας τις δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις κλάδους.
Τον πρώτο κλάδο, της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό
απoφασίστηκε να συντονίζει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΥΓΕΙΑ κος Θεμιστοκλής Χαραμής και τους
άλλους δύο κλάδους, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των εμπορικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, αποφασίστηκε να συντονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κος Πασχάλης Μπουχώρης. Η κατανομή αυτή
κρίθηκε αναγκαία λόγω της αλματώδους ανόδου και διεύρυνσης της Εταιρείας που συντελέστηκε κατά τη χρήση του
2007, των αυξημένων προσδοκιών για τη τρέχουσα χρήση αλλά και την ανάγκη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης
και αξιοποίησης του ποσού των € 300 εκατ. που αντλήθηκε από την επιτυχή έκδοση και κάλυψη του Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.
Γ) Την 21η Ιανουαρίου 2008 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 66.670.000 ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης, μετατρέψιμων σε κοινές ονοματικές μετοχές της Εταιρείας, που προέκυψαν
από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 17.01.2008
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 66.670.000 ομολογιών του ΜΟΔ.
Δ) Στις 18 Ιανουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της μεταβίβαση του 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.
Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε κτίριο 7.000 τ.μ., και
διαθέτει 86 κλίνες (κυρίως σουίτες και μονόκλινα), 8 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος κ.λπ.). Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120.
Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (€ 13,7 εκατ.) και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ. 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και την πραγματοποίηση ενδελεχούς οικονομικού και νομικού ελέγχου.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Αχίλλειον κατά την 31.12.2007, έχουν ως εξής:
31.12.2007
Σύνολο Ενεργητικού

28.251.098

Σύνολο Υποχρεώσεων

15.873.632

Ίδια Κεφάλαια

12.377.466
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Ε) Στις 24 Ιανουαρίου 2008, ανακοινώθηκε η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ‘‘ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ’’ ΛΤΔ».
Ζ) Την 15 Φεβρουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ» στην οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε το 2003, αναπτυγμένο σε 6.200 τ.μ., και διαθέτει 71 κλίνες, 3 χειρουργικές αίθουσες, 2 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και σύγχρονα διαγνωστικά εργαστήρια. Καλύπτει
ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και αποτελεί κέντρο αναφοράς για ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Το τίμημα που έχει
συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι € 7.586.190 και η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή, νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης
από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι παραπάνω κινήσεις συνάδουν με το στρατηγικό σχέδιο που η εταιρεία έχει εξαγγείλει και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και
την ανάπτυξη μέσω της ίδρυσης ή εξαγοράς παρεμφερών εταιρειών στην Ελλάδα και τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Η Δραστηριότητα αυτή αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την αύξηση των διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων
το 2008 που πρόεκυψαν από την επιτυχή έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 300.015.000. Πέραν αυτών,
η Γενική Συνέλευση της 18.07.2006, έχει δώσει την έγκρισή της για την σύναψη κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €
200.000.000 το οποίο μπορεί να ενισχύσει επιπλέον την ανάπτυξη της Εταιρείας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Τον Δεκέμβριο του 2007 η θυγατρική του ΥΓΕΙΑ, STEM HEALTH A.E. σε συνεργασία με το ΜΗΤΕΡΑ ίδρυσε την STEM
HEALTH HELLAS A.E., η οποία αποτελεί την πρώτη εταιρεία από το δίκτυο τραπεζών βλαστοκυττάρων που σχεδιάζει να
υλοποιήσει στις χώρες της Αν. Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η STEM HEALTH Α.Ε. θα συμμετέχει με 50% του μετοχικού
κεφαλαίου, ενώ το ΜΗΤΕΡΑ θα κατέχει το υπόλοιπο 50%. Η εταιρεία θα ξεκινήσει την εμπορική δραστηριότητα της εντός
του έτους, ενώ τα εργαστήρια και οι χώροι φύλαξης των κυττάρων θα είναι εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Στρατηγική επιλογή του Υγεία είναι η δημιουργία δικτύου διαγνωστικών κέντρων Πανελλαδικής κάλυψης. Ήδη εντός του
2007 ξεκίνησε η λειτουργία του το συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο ΛΗΤΩ LAB στον Πειραιά ενώ αναμένεται εντός του
2008 η απόκτηση τουλάχιστον 2 ακόμα διαγνωστικών κέντρων και η δραστηριοποίηση με δημιουργία δικτύου στους τομείς της κατ οίκον νοσηλείας και του ιατρού στο σπίτι, αρχικά στον νομό Αττικής και στην συνέχεια και σε άλλες πόλεις. Το
δίκτυο αυτό θα στηρίξει την στρατηγική επιλογή του Υγεία για επέκταση στα μεγάλα πελατολόγια (ασφαλιστικές εταιρείες,
μεγάλα ομαδικά συμβόλαια) καθώς και την δημιουργία κέντρων αναφοράς σε επιλεγμένες παθήσεις και ασθένειες.
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3. Χρηματιστηριακά στοιχεία Μετοχής
Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει την εξέλιξη της μετοχής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από 01.01.2007 έως 31.03.2008
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ1
(ΣΕ €)

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΣΕ χιλ. €)

31.01.2007

4,44

8.552.547

40.064

28.02.2007

3,86

3.685.144

15.283

30.03.2007

4,40

5.392.948

21.357

30.04.2007

3,96

2.743.138

11.425

31.05.2007

4,44

6.430.477

27.575

29.06.2007

5,64

11.824.005

59.134

31.07.2007

4,96

5.635.648

29.428

31.08.2007

4,96

4.621.874

22.399

28.09.2007

5,40

2.815.001

14.074

31.10.2007

4,86

3.829.476

18.611

30.11.2007

4,38

4.074.257

16.801

31.12.2007

4,14

4.557.726

18.766

31.01.2008

3,92

7.570.466

29.163

29.02.2008

3,62

2.143.565

8.431

31.03.2008

3,94

3.918.746

13.925

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σημείωση: Η τιμή κλεισίματος αναφέρεται στη τελευταία ημέρα συναλλαγών κάθε μήνα.
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Διαγράμματα
Διαγράμματα πορείας μετοχής και όγκου συναλλαγών
του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για το διάστημα από 02.01.2007 έως 31.03.2008

6.00

Όγκος Συναλλαγών

4.00

3.00

2.00

25.02.2008
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30.11.2007

22.10.2007

11.09.2007

31.07.2007

20.06.2007

09.05.2007
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12.02.2007

02.01.2007

1.00

Διάγραμμα πορείας μετοχής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για το διάστημα από 02.01.2007 έως 31.03.2008
σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. και του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Mid - 40
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ΜΕΡΟΣ Β’

Ελάχιστη Πληροφόρηση σύμφωνα με τη τροποποίηση
του άρθρου 8 της Απόφασης υπ΄ αριθμόν 5/204/14.11.2004
4. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 – Εταιρείας και
Ομίλου (βλ. Ειδικό Τεύχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)
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4.1. Ισολογισμός
Ποσά σε Ευρώ
Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2007
2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2007
2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Υπεραξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9.1
9.2
9.3
9.4

173.339.584
171.883
267.813.327
4.763.925

89.859.798
1.993.078
7.221.830
4.406.982

100.773.071
171.883
0
4.051.920

89.656.659
1.993.078
0
4.401.250

9.5
9.6.1
9.6.2
9.13
9.7

341.739
204.780
0
4.526.217
7.417.524
458.578.979

11.739
60.356.540
0
3.738.510
58.842
167.647.319

11.739
58.694
283.058.220
3.468.859
7.278.314
398.872.700

11.739
27.720.619
31.318.281
3.716.333
33.199
158.851.159

Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

9.8
9.9
9.10

6.784.644
46.065.853
8.870.649
61.721.147
520.300.126

2.859.319
27.381.373
5.294.501
35.535.192
203.182.511

2.759.850
29.735.013
3.924.669
36.419.531
435.292.231

2.745.087
27.170.139
4.106.741
34.021.967
192.873.126

9.11
9.11
9.11
9.11

51.508.673
266.737.255
33.090
13.574.039
331.853.057
5.304.207
337.157.264

26.322.000
71.375.333
0
3.087.874
100.785.206
49.618
100.834.824

51.508.673
266.674.807
0
11.608.064
329.791.544
0
329.791.544

26.322.000
71.375.333
0
876.560
98.573.893
0
98.573.893

9.12
9.13

22.233.845
23.556.868

20.120.199
15.243.099

0
9.244.043

20.075.517
8.016.285

9.14
9.15
9.16

12.809.407
7.286.625
6.223.916
72.110.661

10.471.475
3.015.000
0
48.849.773

9.221.266
1.280.964
16.000
19.762.273

10.383.773
2.900.000
0
41.375.575

9.17

40.623.704
5.577.585
150.000
64.680.912
111.032.201
183.142.862

29.523.123
116.132
156.000
23.702.659
53.497.914
102.347.687

28.213.283
2.047.134
150.000
55.327.998
85.738.414
105.500.687

29.095.079
0
156.000
23.672.578
52.923.658
94.299.233

5 20.300.126

203.182.511

435.292.231

192.873.126

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα
στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

9.11

9.15
9.12
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4.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Ποσά σε Ευρώ
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδος από απόκτηση εταιρειών
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων

9.18
9.20
9.19
9.19
9.20
9.21
9.21
9.22

9.23

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2007
2006
130.322.171
94.593.377
(105.538.189)
(79.368.544)
24.783.982
15.224.833
5.987.851
4.503.422
(8.354.591)
(9.233.827)
(1.616.977)
(1.148.687)
(3.911.639)
(4.233.070)
16.888.626
5.112.670
251.116
139.781
(3.227.632)
(4.718.816)
7.399
8.102
0
32.342
2.845.367
2.411.206

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2007
2006
107.677.747
93.638.975
(89.593.551)
(79.946.773)
18.084.196
13.692.202
4.936.397
4.518.764
(5.909.714)
(8.813.230)
(308.952)
(631.907)
(3.709.665)
(4.213.208)
13.092.262
4.552.621
212.552
129.347
(2.850.550)
(4.708.847)
3.735.756
767.600
-

16.764.875
(4.587.608)
12.177.268

2.985.287
(1.948.424)
1.036.863

14.190.021
(3.458.516)
10.731.504

740.721
(1.771.011)
(1.030.291)

12.297.785
(120.518)

1.028.347
8.516

10.731.504

(1.030.291)

0.18

0.02

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μετόχους μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους της μητρικής για τη περίοδο
Βασικά/ μειωμένα

9.24

0.15

(0.02)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

23.989.398

11.612.322

19.447.513

10.989.008

16.888.626

5.112.670

13.092.262

4.552.621

Κέρδη μετά από Φόρους

12.177.268

1.036.863

10.731.504

(1.030.291)
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4.3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005

17.548.000

Καθαρά κέρδη περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Λοιπά
Αποθεματικά Kέρδη
Σύνολο
Αποθεματικά Μετατροπής εις νέο
Ισολογισμού
20.241.027

0

(11.694)

40.012.554

0

40.012.554

1.040.041

1.028.347

8.516

1.036.863

(183.858)

(183.858)

Παροχή δικαιωμάτων
συμμετοχικών τίτλων
στο προσωπικό

172.162
8.774.000

51.146.000

172.162

172.162
59.920.000

0

Διανομή μερισμάτων
26.322.000

71.375.333

0

Καθαρά κέρδη περιόδου
Έσοδα / έξοδα απευθείας
αναγνωρισθέντα
στα ίδια κεφάλαια
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

62.448
25.186.673

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου

33.090

3.087.873

100.785.206

49.618

100.834.824

12.297.785

12.297.785

(120.518)

12.177.268

(1.730.620)

(1.635.082)

(1.635.082)

221.151.277

221.151.277

(665.129)

(665.129)

(665.129)

266.737.255

Ποσά σε Ευρώ

33.090

(81.000)

(81.000)

13.574.038

331.853.057

5.304.207

337.157.264

20.241.027

1.906.851

39.695.878

(11.694)

(1.018.597)

(1.030.291)

(183.857)

(183.857)

172.162
8.774.000

51.146.000

26.322.000

71.375.333

Καθαρά κέρδη περιόδου

Σύνολο
Ιδίων κεφαλαίων

172.162
59.920.000

876.560

98.573.893

10.731.504

10.731.504

Έσοδα / έξοδα απευθείας
αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια

0
25.186.673

195.964.604

51.508.673

266.674.807

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2007

(81.000)

17.548.000

Παροχή δικαιωμάτων συμμετοχικών
τίτλων στο προσωπικό

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

5.375.108

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λοιπά
Κέρδη
Αποθεματικά
εις νέο

Έσοδα / έξοδα απευθείας
αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006

5.375.108

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καθαρά κέρδη περιόδου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(164.000)

195.964.604

0

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005

41.102

(164.000)

Διανομή μερισμάτων
51.508.673

41.102

(164.000)

Δικαιώματα μειοψηφίας από
εξαγορά μεριδίου θυγατρικής
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2007

(183.858)

59.920.000

Δικαιώματα μειοψηφίας από
εξαγορά μεριδίου θυγατρικής
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

2.223.527

Έσοδα / έξοδα απευθείας
αναγνωρισθέντα
στα ίδια κεφάλαια

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

221.151.277

(665.129)

(665.129)
11.608.064

329.791.544
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4.4. Κατάσταση ταμειακών ροών

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού
Πωλήσεις άυλων στοιχείων του ενεργητικού
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών
διαθεσίμων θυγατρικής)
Αγορά μεριδίου συγγενών εταιρειών
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Λήψη δανεισμού
(Αποπληρωμή) δανεισμού
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτκών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
στο τέλος της περιόδου
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
12.744.855
11.112.640
(2.373.701)
(4.830.587)
(1.742.367)
(178.940)
8.628.787
6.103.114

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006
5.860.113
9.389.745
(2.237.967)
(4.707.626)
(280.824)
0
3.341.323
4.682.119

(26.325.781)
108.003
(403.424)

(14.986.849)
103.500
(323.868)

3.093.503

(1.923.485)
297.683
(147.025)
0
0
0
2.456.095

3.735.756

(1.900.379)
297.683
(147.025)
0
0
0
3.206.095

1.636.505
0
245.611

(31.277.339)
(28.933.845)
140.284

(2.926.738)
0
212.552

(31.588.492)
(28.943.845)
129.347

(21.645.583)

(59.387.631)

(14.185.647)

(58.946.615)

(20.129)
(81.000)
32.009.996
(15.054.323)
(261.600)

59.736.143
(239.000)
92.166.674
(94.337.792)
(627.665)

(665.129)
0
22.941.339
(11.400.000)
(213.959)

59.736.143
0
92.166.674
(94.320.873)
(606.545)

16.592.944

56.698.360

10.662.251

56.975.399

3.576.148

3.413.843

(182.073)

2.710.903

5.294.501

1.880.658

4.106.741

1.395.839

8.870.649

5.294.501

3.924.669

4.106.742

5. Γενικές πληροφορίες
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελληνική
επικράτεια. 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, το οποίο κατά
καιρούς έχει εκσυγχρονίσει ανάλογα. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστηρίο Αθηνών.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει διευρύνει την παρουσία του στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, επεκτείνοντας το φάσμα των προσφερόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών με τη δημιουργία νέων διαγνωστικών τμημάτων, εργαστηρίων και κλινικών. Η Εταιρεία
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν διαγνωστικές υπηρεσίες μέσω των δημοσίων ταμείων τους και ασφαλιστικών οργανισμών.
Πιο συγκεκριμένα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει:
• 11 Κλινικές Παθολογικού τομέα
• 22 Κλινικές Χειρουργικού τομέα
• 6 Διαγνωστικά Εργαστήρια
• 8 Απεικονιστικά Εργαστήρια, ΦΙΑΠ, Ε.Π.
• 16 χειρουργικές αίθουσες
• 10 Εξωτερικά Ιατρεία
• Τμήμα διασφάλισης ποιότητας
Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει πέντε πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα.
Το σύνολο των εν λειτουργία κλινών της Εταιρείας ανέρχεται σε 254 κλίνες, οι 21 από τις οποίες ανήκουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και βρίσκονται σε δύο χώρους, ενώ οι δυο ανήκουν στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων.
Η Εταιρεία εκτός από το μόνιμο προσωπικό της, απασχολεί και ομάδα επιστημονικών συνεργατών, η οποία απαρτίζεται
κυρίως από ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί είναι υπεύθυνοι των διαφόρων διαγνωστικών τμημάτων που έχει δημιουργήσει η
Εταιρεία τα τελευταία χρόνια.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 31.12.2007 απασχολούσε 1.065 υπαλλήλους ενώ ο Όμιλος 2.244.

6. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2007, που καλύπτουν όλη τη
χρήση 2007, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και είναι σε ισχύ την
31η Δεκεμβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην
έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
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Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της
διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία
εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Η προαναφερθείσα
σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από
την 1η Ιανουαρίου 2005. Η ημερομηνία μετάβασης αποτέλεσε για τον Όμιλο, η 1η Ιανουαρίου 2004.

7. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση εκτός των κατωτέρω
περιπτώσεων:

7.1. Nέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2007
που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων
Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ήταν
απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ΔΛΠ 1 που αφορούν στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών
μιας οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος πλέον δημοσιεύσει στοιχεία που αφορούν στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί. Οι γνωστοποιήσεις αυτές που απαιτούνται με βάση την αλλαγή του
ΔΛΠ 1 παρουσιάζονται στην σημείωση 3.2.

Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις
Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για περίοδο που ξεκινά
την 01.01.2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από τον Όμιλο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου
έχουν επικαιροποιηθεί με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου.
Πιο συγκεκριμένα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου πλέον παρουσιάζεται:
1. Ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους της αγοράς που συνδέονται
με τα χρηματοοικονομικά της μέσα, και
2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές οφειλές που απομένουν, για
κάθε παρουσιαζόμενη οικονομική κατάσταση.
Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των προηγούμενων χρήσεων
όσον αφορά στις ταμειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισμού.
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7.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2007
που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα
έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες
ο Όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει:

Πρότυπα ή Διερμηνείες

Περιγραφή

Έναρξη ισχύος από την χρήση
που ξεκινά την ή μετά την:

ΕΔΔΠΧΠ 11

ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας
Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου

01.03.2007

ΕΔΔΠΧΠ 12

Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών

01.01.2008

ΕΔΔΠΧΠ 13

Προγράμματα Πιστότητας Πελατών

01.07.2008

ΕΔΔΠΧΠ 14

ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών,
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους

01.01.2008

ΔΛΠ 23

Κόστος Δανεισμού (Αναθεωρημένο 2007)

01.01.2009

ΔΛΠ 1

Παρουσίαση Των Οικονομικών Καταστάσεων (Αναθεωρημένο 2007)

01.01.2009

ΔΠΧΠ 8

Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

01.01.2009

Συνοπτικά οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:

ΕΔΔΠΧΠ 11: ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου
Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα πρέπει να
θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι
μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς.
Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως,
στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.
Παρόλο που η ΕΔΔΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους η λογική
της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες
οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007 ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα διερμηνεία για
μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2007, πρέπει να το γνωστοποιήσει.

ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο
«παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («δι-
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αχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από
τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η ΕΔΔΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την
υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Ο Οδηγός Εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι’ αυτό τον λόγο
υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της
Διερμηνείας.
Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της ΕΔΔΠΧΠ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα ΔΠΧΠ.
Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών
στοιχείων της σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή να αποτελούν μίσθωση (σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΠ 4).
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη εφαρμογή
της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή είναι ανέφικτη.

ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα
οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών.
Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους
πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές
καταστάσεις της επιχείρησης.

ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες
Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους
Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως
επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών Το
θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά,
η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να
αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με
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τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες
που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την
έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή.

ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά
σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι
απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση,
παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου.
Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται με πάγια στοιχεία
που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά
ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση.
Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν
τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή
του επιτρέπεται.

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης
που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του
Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.
Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα.
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι
απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη».
Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (ΔΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη
εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει
σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω
το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά
σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει την επιμέτρηση
των παγίων που είναι εσωτερικώς δημιουργούμενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου. Η
μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης με το σύνολο των
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χρηματοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού
(χρηματοοικονομικό κόστος έναντι αποσβέσεων).

ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς
Το ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς, αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα. Οι κυριότερες αλλαγές
συνοψίζονται στα εξής:
1. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού τομέα πληροφόρησης. Στα
αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν περιλαμβάνονται, το χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών,
καθώς και τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες.
2. Επιπλέον, για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανομή των πόρων στους λειτουργικούς τομείς
αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης της αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα που αφορούν
στις παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισμό των συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.
Εφαρμόζεται για περιόδους που αρχίζουν από 01.01.2009.
Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα.

7.3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες
για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
α) Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι
διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
β) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία του Ομίλου.
γ) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, με βάση το βαθμό εισπραξιμότητας που εκτιμάται κατά
περίπτωση απαίτησης.
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7.4. Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και
υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε έναν επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων,
εκείνο της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριμένα της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και
θεραπευτικού χαρακτήρα, κυρίως σε μία γεωγραφική περιοχή την Ελληνική Επικράτεια. Ακολούθως παρατίθενται τα
ποσοστά συμμετοχής του κλάδου υγείας και του κλάδου εμπορικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα τρία βασικά
μεγέθη-κριτήρια γνωστοποίησης του ΔΛΠ 14.

ΕΣΟΔΑ
% συμμετοχής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
% συμμετοχής
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
% συμμετοχής

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2007

125.203.878
96,07%

5.118.293
3,93%

130.322.171
100,00%

11.737.759
96,39%

439.508
3,61%

12.177.268
100,00%

512.784.616
98,56%

7.515.509
1,44%

520.300.126
100,00%

Για το έτος 2008, ο Όμιλος θα διαχωρίσει τις δραστηριότητές του σε τρείς κλάδους:
• Πρωτοβάθμια περίθαλψη
• Δευτεροβάθμια περίθαλψη
• Εμπορικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών
Η κατανομή αυτή κρίθηκε αναγκαία, λόγω της αλματώδους ανόδου και διεύρυνσης του Ομίλου που συντελέστηκε στη
χρήση 2007, των αυξημένων προσδοκιών για την χρήση 2008, αλλά και την ανάγκη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης
και αξιοποίησης του ποσού των 300 εκατομμυρίων ευρώ που αντλήθηκε από την επιτυχή έκδοση και κάλυψη του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.

7.5. Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν από τη μητρική εταιρεία κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν
να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με τη
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συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε
μία επιχειρηματική συνένωση αποτιμώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.
Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η
διαφορά καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών
του ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημίες, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές μέθοδοι των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μειωμένο με
την τυχόν ζημία απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπαρχουν αντικειμενικές ενδείξεις
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η ζημιά
που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.

(β) Συγγενείς
Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), με τα ποσοστά συμμετοχής να κυμαίνονται από
20%-50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως.
Το μερίδιο του Ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημίες των συγγενών επιχειρήσεων μετά την απόκτηση καταχωρείται στ’
αποτελέσματα, ενώ αυτό επί των μεταβολών των αποθεματικών μετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεματικά. Όλες
αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των
ζημιών μιας θυγατρικής εξισωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την
περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς.
Απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του ομίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στις συγγενείς. Απραγματοποίητες ζημίες διαγράφονται, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη
απομειώσεως του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί
ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε συγγενείς εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μειωμένο με
την τυχόν ζημιά απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπαρχουν αντικειμενικές ενδείξεις
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η ζημιά
που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά.
Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν
η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω
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ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν
γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα.
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά
το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν
η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές πολιτικές των
συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος.

7.6. Δομή του Ομίλου
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής:
Επωνυμία

Έδρα

Δραστηριότητα

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ελλάδα

Υπηρεσίες υγείας

Y-LOGIMED
(πρώην ALAN
MEDICAL Α.Ε.)

Ελλάδα

Εισαγωγή - Εμπορία
και Εφοδιασμού
Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων

Ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενοποίησης

ΜΗΤΡΙΚΗ

Σχέση
συμμετοχής
ΜΗΤΡΙΚΗ

Ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις
2007

100%

Ολική

Άμεση

2006-2007

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
Ελλάδα
ΥΓΕΙΑ
ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.

Υπηρεσίες υγείας

20%

Καθαρή θέση

Άμεση

2007

ΑΝΙΖ Α.Ε.

Ελλάδα

Εκμετάλλευση
κυλικείων εστιατορίων

70%

Ολική

Άμεση

2007

Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ελλάδα

Συμμετοχή στην
εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

100%

Ολική

Άμεση

2003-2007

HYGEIA
HOSPITAL
- TIRANA ShA.

Αλβανία

Υπηρεσίες υγείας

80%

Ολική

Άμεση

2007

Y-PHARMA Α.Ε.

Ελλάδα

Εμπορία φαρμακευτικών
ειδών και ειδών ιατρικής
γενικής χρήσεως

85%

Ολική

Άμεση

2007

STEM
HEALTH Α.Ε.

Ελλάδα

Ιατρική τεχνολογία
βλαστοκυττάρων

50%

Ολική

Άμεση

2007

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Ελλάδα

Υπηρεσίες υγείας

98,56%

Ολική

Άμεση-Έμμεση

2006-2007

ΛΗΤΩ Α.Ε.

Ελλάδα

Υπηρεσίες υγείας

69,11%

Ολική

Έμμεση

2006-2007

ΛΗΤΩ
Ελλάδα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Συμμετοχή στην
εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε.

72,76%

Ολική

Έμμεση

2003-2007

ΑΛΦΑ - LAB

Υπηρεσίες υγείας

69,11%

Ολική

Έμμεση

2003-2007

Ελλάδα

Α) Εντός του μηνός Νοεμβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά μετοχών έκδοσης ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Κατά την Περίοδο υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 682 μέτοχοι της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. εισέφεραν εγκύρως 26.709.091 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν 73,72% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έναντι συνολικού
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ανταλλάγματος 61.430.910 μετοχών έκδοσης του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Πριν από την έναρξη της Περιόδου υποβολής
των Δηλώσεων Συμμετοχής, η Εταιρεία κατείχε 8.998.624 μετοχές της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (δηλαδή ποσοστό 24,84% του
μετοχικού της κεφαλαίου). Από τις ως άνω μετοχές 4.723.920 (δηλαδή ποσοστό 13,04%) κατείχε άμεσα και 4.274.704
(δηλαδή ποσοστό 11,80%) κατείχε μέσω της θυγατρικής της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕ ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία κατέχει
πλέον συνολικά 35.707.715 μετοχές έκδοσης ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 98,56 % του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Η συγκεκριμένη εξαγορά επέφερε θετική μεταβολή στον κύκλο εργασιών του Ομίλου κατά € 17.586.204, θετική μεταβολή στα καθαρά λειτουργικά προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) κατά ποσό € 2.889.566, θετική μεταβολή στα κέρδη μετά φόρων
κατά € 1.990.251 και θετική μεταβολή στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) κατά € 3.836.563.
Αν ο Όμιλος ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ενοποιούταν από την έναρξη της χρήσης θα υπήρχε θετική επίδραση στο κύκλο εργασιών
κατά ποσό € 97.476.496 (δηλ. σύνολο κύκλου εργασιών 210,2 εκατ. €), θετική επίδραση στα καθαρά αποτελέσματα μετά
φόρων κατά € 13.026.554 (δηλ. σύνολο αποτελεσμάτων μετά φόρων 23,2 εκατ. €) και θετική επίδραση στα κέρδη προ
φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά € 22.669.960 (δηλ. σύνολο
EBITDA 42,8 εκατ. €).

Β) Επιπλέον, στη δομή του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, οι ακόλουθες εταιρείες:
α) STEM HEALTH Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 29.03.2007,
β) Y – PHARMA Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 03.04.2007,
γ) HYGEIA HOSPITAL–TIRANA ShA. με ημερομηνία σύστασης 25.04.2007.
Οι ανωτέρω εταιρείες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου κατά την 30.06.2007,
λόγω απόκτησης του ελέγχου.

Γ) Σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρείας Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL), αναφέρουμε τα εξής:
Με τον αριθμ. πρωτ. ΕΜ-22981/07, της Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 4
(σκοπός) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας ALAN MEDICAL Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ιατρικού Υλικού με τον Δ.Τ. ALAN MEDICAL AE και συνιστάται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Y-LOGIMED Ανώνυμη
Εταιρεία Εισαγωγής Εμπορίας και Εφοδιασμού Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με τον Δ.Τ. Y-LOGIMED AE και σκοπό:
1. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή και συναρμολόγηση, καθώς και η εμπορία
και πώληση χονδρικώς και λιανικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών,
αναλώσιμων και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών υλικών ή προϊόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία μονάδων υγείας, ή χρησιμοποιούνται γενικότερα στον χώρο της υγείας. Επίσης δε και κάθε φύσεως πρώτων και
βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή ή παρασκευή και συσκευασία των ανωτέρω.
2. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω
τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών Επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
3. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων και κάθε συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά της φόρτωσης, εκφόρτωσης παραλαβής, αποθήκευσης, συσκευασίας, διανομής και παράδοσης προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
στους τομείς αυτούς, σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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4. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών
κ.λπ.) προς οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ή μη προγράμματα, που άπτονται του σκοπού της εταιρείας.
6. Η Εταιρεία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β) να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς
σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή
και εάν λειτουργούν αυτές γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε
νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε) να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε
τρόπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και με οργανισμούς, ινστιτούτα, ερευνητικά και πανεπιστημιακά
ιδρύματα, στ) να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα».

7.7. Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου, επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται
στ’ αποτελέσματα.

7.8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους πλέον τους κεφαλαιοποιηθέντες τόκους που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν
στον όμιλο από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν το λογαριασμό
αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία,
κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
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Κτίρια

30-50 έτη

Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

15-20 έτη

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός

6-15 έτη

Μεταφορικά Μέσα

5-9 έτη

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

3-7 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά
την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ’ αποτελέσματα.

7.9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά
την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη πλην του ERP συστήματος το οποίο αποσβένεται στα 10 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.

Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής/συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει
την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος
αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του
ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας.
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της
αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα
που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις
υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης (ως κέρδος), οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.
Κατά την ημερομηνία μετάβασης χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του IFRS 1 με συνέπεια να μην αναγνωριστεί κανένα
ποσό υπεραξίας που προέκυψε από την ενοποίηση επιχειρήσεων, που πραγματοποιηθήκαν πριν από την ημερομηνία
μετάβασης στα ΔΠΧΠ.

Ετήσιος Απολογισμός 2007

80

Σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία είναι αρνητική, τότε γίνεται επανεκτίμηση της καθαρής θέσης της θυγατρικής και εάν η υπεραξία συνεχίζει να είναι αρνητική, τότε καταχωρείται ως έσοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας): Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον
τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια.

7.10. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα Ενσώματα πάγια και τα αποσβενόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ
της εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών
απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι
ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν.

7.11. Χρηματοοικονομικά μέσα
Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για Οι επενδύσεις του Ομίλου
ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την
κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε
κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
(α) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. Συμπεριλαμβάνονται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα
οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.
(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία,
αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο
Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό
εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
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Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.
Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την περίοδο που προκύπτουν.
Μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε
περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες
αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση
μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της
μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της
αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης
αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης
των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

7.12. Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος για το υγειονομικό υλικό και τα φάρμακα προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση
τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν
εξόδων διάθεσης όπου συντρέχει περίπτωση.
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7.13. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική
δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται
συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.

7.14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3
μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.

7.15. Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα
προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την
ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ
της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία
μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται
σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση”
περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση.

7.16. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του
προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

7.17. Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να
μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών
καταστάσεων.

7.18. Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Οι διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως υποχρέωση προς την εταιρεία πρακτόρευσης. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις απαιτήσεις
από πελάτες.

7.19. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν πραγματοποιήθηκε δεν επηρέασε ούτε
το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή
οι υποχρεώσεις θα διακανονισθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες του Ομίλου και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν
τα εισοδήματα.

7.20. Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
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και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι
πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στ΄αποτελέσματα μέσα στον
αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται
άμεσα στ΄αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα
αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε
όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση.

7.21. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
• Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος,
• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,
• Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες
δυνατές εκτιμήσεις.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης,
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την
χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
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7.22. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών: Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείςπελάτες που καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία είναι το Ι.Κ.Α., το Δημόσιο και ο
Ο.Γ.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τα ταμεία αυτά η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες μέσω των οποίων οι ασθενείς
καλύπτονται πλήρως ως προς τα έξοδά τους (προσυμφωνημένη αμοιβή) σε ότι αφορά επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς,
αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αρθροπλαστικές, λιθοτριψίες καθώς και συνεδρίες τεχνητού νεφρού. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία, αφορούν ασφαλιστικές εταιρείες του εσωτερικού αλλά
και του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία από 01.08.2003 ξεκίνησε και πάλι τη συνεργασία της με την Ένωση
Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (με την υπογραφή σύμβασης τριετούς διάρκειας), η οποία είχε διακοπεί από την
01.07.2002 έως την 31.07.2003, ενώ παράλληλα έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας και με ασφαλιστικούς οργανισμούς της Μεγάλης Βρετανίας (BUPA, PPP), των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (BLUE CROSS BLUE SHIELD,
CHAMPUS) και με διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως οι ‘’ SOS Γιατροί’’. Στους οργανισμούς αυτούς το Υγεία
παρέχει συγκεκριμένα ποσοστά έκπτωσης. Επίσης έχουν συναφθεί ειδικές συμφωνίες με συγκεκριμένες εταιρείεςτράπεζες. Τα έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να
εισπραχθεί ανά κατηγορία.
(β) Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
(γ) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(δ) Έσοδα από μερίσματα: Τα μερίσματα, αναγνωρίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους δηλ.
κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρείας.

ΕΞΟΔΑ
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους
αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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7.23. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει
ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Ομίλου.
Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με
τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της
αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.

7.24. Μισθώσεις
Η Εταιρεία είναι ο μισθωτής:
(α) Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν
κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την σταθερή μέθοδο (αναλογικά)
κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης, στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των
ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί
χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιμη ζωή και
το χρόνο της μίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου.
Η Εταιρεία είναι ο εκμισθωτής:
Λειτουργικές μισθώσεις
Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στη κατηγορία των ενσωμάτων παγίων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Τα πάγια αυτά
αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα ιδιοχρησημοποιούμενα από την Εταιρεία πάγια. Το έσοδο
από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης.

7.25. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις
όταν η διανομή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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7.26. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

8. Διαχείριση κινδύνων
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις
των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κ.λπ.), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που
προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου,
• σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των
κινδύνων και
• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και
πιστωτές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις.

8.1. Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι συνήθως με σταθερό επιτόκιο. Την 31η
Δεκεμβρίου 2007, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια
λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2006: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται
σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
Ποσά σε €

Ενοποιημένα στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

Εταιρικά στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

1%

-1%

1%

-1%

1%

-1%

1%

-1%

Αποτελέσματα χρήσης

(795.004)

795.004

(1.020.275)

1.020.275

(495.004)

495.004

(744.275)

744.275

Καθαρή Θέση

(795.004)

795.004

(1.020.275)

1.020.275

(495.004)

495.004

(744.275)

744.275
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8.2. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ενοποιημένα στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

Εταιρικά στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

341.739

11.739

11.739

11.739

8.870.649

5.294.501

3.924.669

4.106.741

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

46.065.853

27.381.373

29.735.013

27.170.139

Σύνολο

55.278.241

32.687.612

33.671.420

31.288.619

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις
διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις πωλήσεις του Ομίλου προέρχονται από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές Εταιρείες και ιδιώτες πελάτες. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και στις
Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με
τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή με τους ασφαλισμένους ασθενείς για το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους.
Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή
πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός
κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται
αμελητέος.

8.3. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 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.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε €

Τραπεζικός Δανεισμός

31.12.2007
Ενοποιημένα στοιχεία
Εταιρικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
εντός
6 έως
1 έως
αργότερα
εντός
6 έως
1 έως αργότερα
6 μηνών
12 μήνες
5 έτη
από 5 έτη 6 μηνών
12 μήνες
5 έτη από 5 έτη
63.733.550

0

19.000.000

Υποχρεώσεις
χρηματοδοτικών
μισθώσεων

0

55.252.172

0

0

0

499.131

448.231

3.233.845

0

63.363

12.463

0

0

Εμπορικές Υποχρεώσεις

25.796.228

0

0

0

22.399.337

0

0

0

Λοιπές Υποχρεώσεις

12.361.091

2.466.385

6.223.916

0

5.813.946

0

0

0

102.389.999

2.914.616

28.457.761

0

83.600.766

12.463

0

0

Σύνολο

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως εξής:
Ποσά σε €

31.12.2006
Ενοποιημένα στοιχεία
Εταιρικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
εντός
6 έως
1 έως
αργότερα
εντός
6 έως
1 έως αργότερα
6 μηνών
12 μήνες
5 έτη
από 5 έτη 6 μηνών
12 μήνες
5 έτη
από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός

0

23.458.619

20.000.000

0

0

23.458.619

20.000.000

0

141.220

102.820

120.199

0

141.220

72.739

75.517

0

23.516.432

0

0

0

23.258.570

0

0

0

6.006.691

0

0

0

5.836.510

0

0

0

29.664.343

23.561.439

20.120.199

0

29.236.300

23.531.358

20.075.517

0

Υποχρεώσεις
χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

8.4. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και
• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το
επίπεδο κινδύνου.
Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης,
μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Το κεφάλαιο για τις
χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε €
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Ενοποιημένα στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

Εταιρικά στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

331.853.057

100.785.206

329.791.544

0

0

0

0

8.870.649

5.294.501

3.924.669

4.106.741

Κεφάλαιο

322.982.408

95.490.705

325.866.875

94.467.151

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

331.853.057

100.785.206

329.791.544

98.573.893

86.914.757

43.822.858

55.327.998

43.748.095

418.767.814

144.608.064

385.119.542

142.321.988

1:1,3

1:1,5

1:1,2

1:1,5

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά

Πλέον: Δάνεια
Σύνολο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

98.573.893

Ο Όμιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο
που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.
Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των
πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό.
Στόχος του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου, είναι να βελτιώσει τον δείκτη “κεφάλαιο προς το σύνολο κεφαλαίων” σε 1:2.
Η μείωση του δείκτη κατά τη χρήση 2007, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού για την προκαταβολή της εξαγοράς ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ» στην οποία ανήκει το
ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου καθώς και στην ενσωμάτωση των δανείων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε
μετά την εξαγορά.

8.5. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
της Εταιρείας
i. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες
Η Εταιρεία υπέγραψε στις 17.05.2007 σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται ασφαλιστικά προγράμματα
νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η συμφωνία είναι 3ετής.
Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας μειώνει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρείας στον αντίστοιχο κίνδυνο.

ii. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006, οι θυγατρικές της εταιρείες Y-LOGIMED Α.Ε.
έως και τη χρήση 2005, ΑΝΙΖ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006, η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρεία
ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρεία ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 2002, η εταιρεία ALPHA LAB
έως και τη χρήση 2002, ενώ οι παρακάτω εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεώς τους: α) ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (08.08.2003) β) Y-PHARMA Α.Ε. (19.04.2007), γ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ.
«STEM HEALTH SA» (26.04.2007) και δ) HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.H.A. (22.05.2007). Για την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2006.
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Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων που στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. Αν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά
βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού.

iii. Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον πάγιο εξοπλισμό του και τις εγκαταστάσεις του με τον Ασφαλιστικό Οργανισμό «ALLIANZ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με τις παρακάτω ημερομηνίες λήξης: Πυρός
31.12.2008 με συνασφαλιστή την Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., Ομαδικό Προσωπικού 31.12.2008, Αστικής Ευθύνης
31.03.2008 και αυτοκινήτων Ι.Χ. 30.06.2008. Σημειώνεται ότι την 31.12.2007 η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων, μηχανημάτων και επίπλων της Εταιρείας ανερχόταν σε € 99,2 χιλ. Κατά συνέπεια το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης της αναπόσβεστης αξίας με βάση τα στοιχεία της 31.12.2007 ανέρχεται σε 74% περίπου, γεγονός που μπορεί να ενέχει αρνητικές
επιπτώσεις για την Εταιρεία σε περίπτωση ολικής καταστροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων.
Ωστόσο η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί την εν λόγω πιθανότητα ολικής καταστροφής όλων των εγκαταστάσεων του
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ελάχιστη ενώ επισημαίνεται ότι προχωρά συνεχώς στην ασφαλιστική κάλυψη όλων των νέων της παγίων.

iv. Επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της επενδυτικής στρατηγικής που ακολουθεί προχώρησε προσφάτως στην σύναψη συμφωνιών, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου 2008 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στο «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε» του 56,7% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη
Λεμεσό της Κύπρου. Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 13,7 εκατ. Ευρώ και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης
που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2008 το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε» συμφώνησε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ», στην οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι 7,6 εκατ. Ευρώ και η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή, νομικού και οικονομικού ελέγχου
καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.
Επίσης η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε τεχνολογικό, ιατρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στην
αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Τέλος μετά την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 300 εκατ. Ευρώ το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε» έχει
την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, σε αναβάθμιση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και σε εξαγορά επιχειρήσεων στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, εφόσον είναι επωφελείς για την Εταιρεία και αυξάνουν την
αξία των μετόχων.
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8.6. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται
η Εταιρεία
i. Συνθήκες του Κλάδου της Υγείας
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προφέροντας
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες
οι οποίες προέρχονται από την κυριαρχική θέση που κατείχε παραδοσιακά ο δημόσιος τομέας στην παροχή υπηρεσιών
υγείας. Η αδυναμία ωστόσο του δημόσιου τομέα να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οδήγησε στην σημαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Με το ρυθμό ανάπτυξης του
κλάδου να διαμορφώνεται το 2006 στο 15,7% καθίσταται σαφές ότι ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας στην Ελλαδικό χώρο
παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα αποτελέσματα και η πορεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας,
έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη.
Τυχόν αδυναμία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα.

ii. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας της υγείας παρουσιάζει μία συνεχή ανάπτυξη με τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου να συγκεντρώνουν το 66% των συνολικών κερδών αυτού γεγονός που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό
μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των
παρεχόμενων υπηρεσιών 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.
Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών
των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη
νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στον ελληνικό κλάδο της
ιδιωτικής υγείας και με την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο να διατηρήσει την θέση αυτή αλλά να
αποτελέσει τον πρωτοπόρο του κλάδου προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Ωστόσο σε περίπτωση που η Εταιρεία διακόψει
την αναπτυξιακή της και επενδυτική της πολιτική και δεν αναπτύξει νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική της θέση είναι
ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά.

iii. Τάση συσσώρευσης του κλάδου της υγείας
Προσφάτως παρατηρείται μια τάση συσσώρευσης στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας η οποία χαρακτηρίζεται από
εξαγορές μικρότερων περιφερειακών κλινικών και ίδρυση από μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων σε επαρχιακές πόλεις. Η τάση αυτή όπως είναι φυσικό εντείνει τον ανταγωνισμό καθώς ιδιωτικές κλινικές που δεν
αναπτύσσονται και δεν αυξάνουν τα μεγέθη τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο των ανταγωνιστών τους στην προσπάθεια
τους να μονοπωλήσουν την αγορά ιδιωτικής υγείας. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της τάσης αυτής εξαγόρασε ποσοστό (άμεσα
και έμμεσα) 98,56% της αναγνωρισμένης κλινικής ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έτσι ώστε όχι μόνο να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη
του αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργιες που θα προκύψουν προφέροντας παράλληλα στον πελάτη-ασθενή σχεδόν
όλες τις δυνατές υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό
71,45% στο μετοχικό κεφάλαιο του «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.».
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iv. Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση ασκούν καθοριστική
επίδραση στις υπηρεσίες υγείας. Οι εκάστοτε ιδιωτικές κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα
με στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να προσφέρουν νέες και
καλύτερες υπηρεσίες. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανανεώνει τον τεχνολογικό του εξοπλισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτή τη
στιγμή λειτουργεί: α) το μοναδικό Gamma Knife στην Ελλάδα (ένα εξειδικευμένο μηχάνημα ακτινοχειρουργικής όγκων
του εγκεφάλου), β) το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ρομποτικής χειρουργικής DA VINCI S γ) το μεγαλύτερο τμήμα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας με τρεις γραμμικούς επιταχυντές δ) το πρώτο PET/CT που λειτούργησε στην Ελλάδα και
ε) νέο Αξονικό Τομογράφο 128 τομών. Στόχος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι η συνεχής επένδυση στις πλέον σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του ώστε να είναι ενήμερο με τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις
του κλάδου της υγείας. Ωστόσο αν το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δεν συνεχίσει να ακολουθεί τις διαρκείς ιατροτεχνολογικές εξελίξεις
ενδέχεται να επηρεαστεί η ανταγωνιστική του θέση.

8.7. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρείας
i. Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής
Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήμεροι πως η πορεία του Χ.Α. και η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας
μπορεί να υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες και συγκυρίες που δεν
σχετίζονται πάντα άμεσα με τη δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Κάποιοι από τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της Εταιρείας είναι ενδεικτικά οι εξής:
• Διακυμάνσεις στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας,
• Η πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών,
• Η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού,
• Πολιτική αστάθεια, η απειλή τρομοκρατικών χτυπημάτων ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
• Πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα,
• Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας,
• Η πορεία του Χ.Α.,
• Θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρεία και τον κλάδο της υγείας.
Πλην των ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες
κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να δημιουργήσει δυσκολίες στην προσπάθεια διάθεσης μετοχών ειδικά
σε μεγάλα πακέτα. Η τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από
τυχόν πώληση σημαντικού αριθμού κοινών μετοχών της Εταιρείας ή από την εκτίμηση ότι μπορεί να λάβει χώρα μία
τέτοια πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας
από οποιονδήποτε μεγάλο μέτοχο ή ομάδα μετόχων, ή ακόμα και η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να λάβει χώρα μία τέτοια
πώληση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας.
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9. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Σημειώνεται ότι στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 31.12.2007, έχουν συμπεριληφθεί τα
αντίστοιχα κονδύλια του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007.
Στο αποτέλεσμα της χρήσης του Ομίλου, περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για το διάστημα
01.11.2007-31.12.2007.

9.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
H περιοχή στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα και το ακίνητο της Εταιρείας δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα

Κτίρια

22.132.275

57.030.877

34.447.039

-

(5.473.459)

(16.845.799)

Λογιστική αξία την
1 Ιανουαρίου 2006

22.132.275

51.557.418

17.601.240

336.291

2.156.604

Μικτή Λογιστική αξία

22.132.275

57.615.494

34.893.962

795.892

13.850.346

11.947 129.299.916

-

(7.494.630)

(19.396.675)

(485.039) (12.063.776)

- (39.440.119)

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2006

22.132.275

50.120.864

15.497.287

310.853

1.786.571

Μικτή Λογιστική αξία

50.685.926

91.638.263

57.265.251

982.116

16.147.586

1.798.134 218.517.276

-

(9.826.475)

(21.781.090)

(550.999) (13.019.097)

(31) (45.177.692)

50.685.926

81.811.788

35.484.161

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
και/ή απομείωση αξίας

Συσσωρευμένη απόσβεση
και/ή απομείωση αξίας

Συσσωρευμένη απόσβεση
και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2007

Μηχ/κός Μεταφορικά
εξοπλισμός
μέσα

865.601

Έπιπλα
και Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

13.146.147

178.953 127.800.892

(529.310) (10.989.543)

- (33.838.111)

431.117

3.128.490

178.953

11.947

93.962.781

89.859.797

1.798.103 173.339.584
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Οικόπεδα

Λογιστική αξία
την 1 Ιανουαρίου 2006

Κτίρια

22.132.275

Μηχ/κός
εξοπλισμός

51.557.418

Μεταφορικά Έπιπλα
μέσα
και Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

17.601.240

336.291

2.156.604

178.953 93.962.781

-

-

80.433,00

11.992,49

-

92.425,49

111.518

446.923

119.446

594.213

651.385

1.923.485

-

-

28.646

(818.391)

(177.709)

-

(278.524)

-

-

(417.461)

-

288.530

Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών

-

Προσθήκες

-

Μεταφορές

-

612.036

Πωλήσεις

-

(138.937)

Σωρευμένες
αποσβέσεις πωληθέντων

-

138.937

149.593

-

Αποσβέσεις περιόδου

-

(2.160.108)

(2.550.876)

(96.385)

(1.004.885)

Προκαταβολές για κτήση Παγίων

-

-

-

-

-

22.132.275

50.120.864

15.497.287

310.853

1.786.571

11.947 89.859.797

20.526.332,66 30.364.218,06

2.205.750,53 61.716.938

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2006
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών

-

- (5.812.253)
-

-

7.537.744,97

40.656,67

1.042.235,12

Προσθήκες

6.208.692,00

469.756

11.926.204

144.749

1.202.880

Μεταφορές

1.818.626,00

3.188.794

1.779.833

-

95.927,84

(5.064.555)

1.818.626

Πωλήσεις

-

-

(600.925)

818

(43.803)

-

(643.910)

Σωρευμένες αποσβέσεις
πωληθέντων

-

-

592.531

(2.020)

43.801,90

-

634.313

Αποσβέσεις περιόδου

-

(2.331.845)

(2.976.947)

(63.940)

(999.123)

Προκαταβολές για κτήση Παγίων

-

-

1.728.433

-

-

50.685.926

81.811.788

35.484.161

431.117

3.128.490

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2007

4.633.226 24.585.506

30,54 (6.371.885)
11.766

1.740.199

1.798.103 173.339.584

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
και/ή απομείωση αξίας

Οικόπεδα

Κτίρια

22.132.275

57.024.140

-

Μηχ/κός Μεταφορικά
εξοπλισμός
μέσα

Έπιπλα
και Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

34.354.415

725.472

13.037.710

178.953

127.452.965

(5.470.099) (16.769.307)

(462.901)

(10.934.126)

-

(33.636.433)

Λογιστική αξία την
1 Ιανουαρίου 2006

22.132.275

51.554.041

17.585.108

262.571

2.103.584

178.953

93.816.532

Μικτή Λογιστική αξία

22.132.275

57.608.757

34.801.338

580.393

13.637.464

11.947

128.772.174

(7.490.364) (19.316.747)

(388.561)

(11.919.843)

0

(39.115.515)

Συσσωρευμένη απόσβεση
και/ή απομείωση αξίας

-

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2006

22.132.275

50.118.393

15.484.591

191.832

1.717.621

11.947

89.656.659

Μικτή Λογιστική αξία

23.950.901

59.560.811

46.228.822

623.834

14.549.463

70.760

144.984.591

(9.701.177) (21.404.493)

(406.366)

(12.699.484)

-

(44.211.520)

217.468

1.849.979

70.760

100.773.071

Συσσωρευμένη απόσβεση
και/ή απομείωση αξίας

-

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2007
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49.859.635

24.824.329

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός Μεταφορικά
εξοπλισμός
μέσα

Έπιπλα
Ακινητοκαι Λοιπός ποιήσεις
εξοπλισμός
υπό
εκτέλεση

22.132.275

51.554.041

17.585.108

262.571

2.103.584

178.953

93.816.532

Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών

-

-

-

-

-

-

-

Προσθήκες

-

111.518

446.923

119.446

571.108

651.385

1.900.379

Μεταφορές

-

612.036

-

-

28.646

(818.391)

(177.709)

Πωλήσεις

-

(138.937)

-

(264.524)

-

-

(403.461)

Σωρευμένες
αποσβέσεις πωληθέντων

-

138.937

-

135.593

-

-

274.530

Αποσβέσεις περιόδου

-

(2.159.202)

(2.547.440)

(61.253)

(985.717)

-

(5.753.611)

Προκαταβολές για κτήση Παγίων

-

-

-

-

-

-

-

22.132.275

50.118.393

15.484.591

191.832

1.717.621

11.947

89.656.659

-

-

-

-

-

-

-

912.845

3.587.307

13.246.634

0 (3.540.259)

1.818.626

Λογιστική αξία την
1 Ιανουαρίου 2006

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2006
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες

-

39.155

8.650.218

57.109

Μεταφορές

1.818.626,00

1.912.899

1.627.359,85

-

Πωλήσεις

-

0

(578.527)

(13.668)

Σωρευμένες
αποσβέσεις πωληθέντων

-

0

570.165,90

Αποσβέσεις περιόδου

-

(2.210.813)

(2.657.912)

Προκαταβολές για κτήση Παγίων

-

-

1.728.433,42

23.950.901

49.859.635

24.824.329

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2007

Σύνολο

(846)

-

(593.042)

12.466

846,48

-

583.478

(30.271)

(780.487)

-

(5.679.483)

-

-

11.766,00

1.740.199,42

217.468

1.849.979

70.760

100.773.071

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όμιλος/Εταιρεία κατέχει ως μισθωτής σύμφωνα με
χρηματοδοτικές μισθώσεις:

Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων
Αποσβέσεις Περιόδου
Αναπόσβεστη αξία

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

18.438.125

16.357.492

14.445.037

16.300.672

(12.200.944)

(11.498.051)

(12.020.230)

(11.481.952)

6.237.180

4.859.442

2.424.807

4.818.721
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9.2. Επενδύσεις σε ακίνητα
9.2.1. Όμιλος/Εταιρεία
Οικόπεδα

Κτίρια

Σύνολο

1.898.019

102.767

2.000.786

0

(5.138)

(5.138)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

1.898.019

97.629

1.995.648

Μικτή Λογιστική αξία

1.898.019

102.767

2.000.786

0

(7.708)

(7.708)

1.898.019

95.059

1.993.078

79.393

102.767

182.160

0

(10.277)

(10.277)

79.393

92.490

171.883

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ένα κατάστημα στο Δήμο Χαλανδρίου 79,2 τ.μ.
Το οικόπεδο-ακάλυπτος χώρος, συνολικής εκτάσεως 1.300 τ.μ., το οποίο εκμισθώνονταν σε τρίτους, κατόπιν απόφασης
της διοίκησης επέρχεται σε ιδιόχρηση από την Εταιρεία κατά την 31.12.2007.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται σύμφωνα με την μέθοδο του κόστους.

9.3 Υπεραξία επιχείρησης
Η υπεραξία απεικονίζεται στην λογιστική της αξία μειωμένη κατά τα ποσά τυχόν απομειώσεων της αξίας της και αναλύεται ως ακολούθως:

Υπεραξία Ομίλου
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Αναγνώριση υπεραξίας από εξαγορά θυγατρικής

7.221.830
260.591.497

Συσσωρευμένη ζημία από μείωση αξίας

0

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

267.813.327

Η αναγνωριζόμενη κατά την 31.12.2007 υπεραξία, αφορά στις εταιρείες ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (αναλυτικός προσδιορισμός παρατίθεται στην παρ. 5.6.2). Ο Όμιλος ετήσια εξετάζει την υπεραξία για τυχόν μείωση της αξίας
της. Για τον έλεγχο της υπεραξίας, για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, χρησιμοποιείται η αξία χρήσης.
Η αξία χρήσης υπολογίστηκε με βάση τις εκτιμήσεις της Διοίκησης. Ο προσδιορισμός της αξίας χρήσης βασίστηκε στη
μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
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Σημειώνεται ότι, η υπεραξία που απεικονίζεται για το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., προσδιορίστηκε βάσει προσωρινών αξιών, καθώς
εκκρεμεί η οριστική εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, των αναγνωριζόμενων
άυλων στοιχείων, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

280.653.294

260.591.497

282.975.616

30.368.355

7.221.830

33.878.980

9.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Λογισμικά προγράμματα αφορούν κυρίως στην εγκατάσταση ERP SAP R/3 στην Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί την 01.01.2004.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31.12.2007 αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μικτή Λογιστική αξία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.520.284

6.483.241

(1.571.530)

(1.548.809)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

4.948.754

4.934.432

Μικτή Λογιστική αξία

6.669.320

6.630.265

(2.262.338)

(2.229.016)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006

4.406.982

4.401.250

Μικτή Λογιστική αξία

9.461.941

6.954.133

(4.698.017)

(2.902.214)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

4.763.924

4.051.919

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

4.948.754

4.934.432

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών

2.012

0

Προσθήκες

147.025

147.025
0

Μεταφορές

0

Πωλήσεις

0

0

Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων

0

0

(690.808)

(680.206)

Αποσβέσεις περιόδου
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006

0

0

4.406.982

4.401.250

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών

679.776

0

Προσθήκες

419.071

339.516

Μεταφορές

(15.649)

(15.649)

Πωλήσεις

(2.909)

0

2.909

0

(726.256)

(673.198)

Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

0

0

4.763.924

4.051.919
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9.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Υπόλοιπο 31.12.2006

Όμιλος

Εταιρεία

11.739

11.739

Προσθήκες

330.000

-

Υπόλοιπο 31.12.2007

341.739

11.739

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση του Ομίλου, περιλαμβάνουν:
α) κατά το ποσό των € 11.739, επένδυση ποσοστού 10% στην εταιρεία ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. η οποία έχει σαν αντικείμενο
την έρευνα, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων που σχετίζονται με τη
διατροφή και
β) κατά το ποσό των € 330.000 επένδυση του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στην εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών, ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.

9.6 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
9.6.1. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

60.356.540

104.860

27.720.619

58.694

-

59.132.393

-

28.943.845

(60.205.709)

-

(27.661.925)

-

Ληφθέντα μερίσματα τα οποία αφορούν
περίοδο πρίν την αγορά της συμμετοχής

-

(1.281.920)

-

(1.281.920)

Αναστροφή εισπραχθέντων μερισμάτων

(50.000)

(10.000)

-

-

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας
και δικαιωμάτων μειοψηφίας)

103.949

2.411.206

-

-

Υπόλοιπο λήξεως

204.780

60.356.540

58.694

27.720.619

Υπόλοιπο αρχής
Εξαγορά Συγγενούς
Ανακατάταξη συγγενούς σε θυγατρική

Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη/
Ζημιές

Ποσοστό
συμμετοχής

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Ελλάδα

94.261.814

46.151.062

68.793.797

12.716.064

24,84%

Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Ελλάδα

1.407.425

843.325

2.272.598

394.158

20%

95.669.239

46.994.387

71.066.395

13.110.222

31.12.2006

31.12.2007
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Ελλάδα

1.443.046

757.301

2.625.957

519.745

1.443.046

757.301

2.625.957

519.745

20%

Η ανακατάταξη συγγενούς σε θυγατρική, αφορά στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., για την οποία, κατά την διάρκεια της χρήσης,
ολοκληρώθηκε η εξαγορά, ποσοστού του 73,72% του μετοχικού της κεφαλαίου (βλ. παρ. 5.6.2).
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Το μερίδιο του κέρδους από συγγενείς επιχειρήσεις για το έτος 2007, ποσού 103.949 αφορά μερίδιο από την συμμετοχή
στην εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.

9.6.2. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
Υπόλοιπο αρχής

31.318.281

Μεταβολές χρήσης
Απόκτηση θυγατρικών
Ανακατάταξη συγγενών σε θυγατρικές

1.455.000
27.661.926

Απόκτηση θυγατρικών μέσω ανταλλαγής μετοχών

222.623.014

Υπόλοιπο λήξεως

283.058.220

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά ποσοστού 73,72% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., με εισφορά 26.709.091 μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ανταλλάγματος 61.430.910 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών έκδοσης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Η Εταιρεία ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά την 31.12.2007, έχει τον έλεγχο της
εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και κατέχει ποσοστό 98,56% του συνόλου του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Η κατανομή του κόστους αγοράς στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., καθώς και η υπεραξία που προέκυψε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς έχει ως εξής:
Ημερομηνία εξαγοράς
Αποκτηθέν ποσοστό
Αγορά Τεμαχίων:
Τιμή Αγοράς (τεμ.):

30.10.2007
73,72%
26.709.091
8,28

Τίμημα Αγοράς Μετοχών:
-Αξία μετοχών που ανταλλάχτηκαν

221.151.276

Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων Εταιρείας

(15.033.205)

Αναγνωρισθείσα υπεραξία για το 73,72%

206.118.071

Πλέον προηγούμενα αναγνωρισθείσα υπεραξία για το 24,84% που περιλαμβανόνταν
έως το 2006 στο κονδύλι “Επενδύσεις σε συγγενείς” πλέον αναλογία μη αναγνωρεσθείσας
υπεραξίας στον Ομιλο ΜΗΤΕΡΑ
Σύνολο αναγνωρισθείσας υπεραξίας για το ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ

54.473.426
260.591.497
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Λογιστική Αξία

Εύλογη Αξία

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

61.716.938

61.716.938

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

27.189.811

679.776

621.548

330.000

Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμα στοιχεία

2.581.302

1.108.449

Αποθέματα

2.701.174

2.701.174

13.656.117

13.656.117

3.108.243

3.108.243

(7.171.111)

(7.171.111)

(51.302.112)

(51.302.112)

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δικαιώματα μειοψηφίας

(4.435.172)

(4.435.172)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας

20.392.302

Ποσοστό Συμμετοχής

73,72%

Εύλογη Αξία

15.033.205

Σημειώνεται ότι, η υπεραξία που απεικονίζεται για το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., προσδιορίστηκε βάσει προσωρινών αξιών, καθώς
εκκρεμεί η οριστική εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, των αναγνωριζόμενων
άυλων στοιχείων, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η οριστική εκτίμηση θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του β΄εξαμήνου της χρήσης 2008.

9.7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Το ποσό των 7.417.524 € των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, αφορά κατά το ποσό των 7.037.105 € σε προκαταβολή
για την απόκτηση του 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το
ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.
Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2008 και η ανωτέρω συμμετοχή θα περιληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του α΄ τριμήνου της χρήσης 2008.
Το υπόλοιπο ποσό των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, αφορούν κυρίως δοθείσες
εγγυήσεις (ενοικίασης χώρων και προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας).

9.8. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά

4.974.593

2.478.087

2.759.850

2.745.087

Εμπορεύματα

1.810.051

381.232

-

-

Σύνολο

6.784.644

2.859.319

2.759.850

2.745.087
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9.9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

42.718.041

30.445.164

34.976.968

30.007.377

Επιταγές εισπρακτέες

1.519.794

1.497.289

679.821

1.497.289

Γραμμάτια εισπρακτέα

6.321.582

3.616.677

4.158.519

3.616.677

Πελάτες

Γραμμάτια σε καθυστέρηση

1.605.574

1.427.553

1.605.574

1.427.553

(15.368.855)

(12.544.282)

(15.050.000)

(12.500.000)

311.314

0

340.404

186.842

4.896.530

1.019.973

2.020.081

1.019.973

394.708

1.110.235

394.708

1.110.235

Έξοδα επομένων χρήσεων

1.386.828

277.532

32.076

277.532

Λοιπές απαιτήσεις

2.280.336

531.232

576.862

526.662

Σύνολο

46.065.853

27.381.373

29.735.013

27.170.139

Ποσά σε χιλ. €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους

53.384.462

38.565.298

42.424.527

38.463.324

0

0

29.090

186.842

(15.368.855)

(12.544.282)

-15.050.000

-12.500.000

38.015.607

26.021.016

27.403.617

26.150.166

6.149.310

1.019.973

2.020.081

1.019.973

311.314

0

311.314

0

1.589.622

340.383

0

0

Προβλέψεις απομείωσης
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρα
Προκαταβολές / Παρακράτηση φόροου εισοδήματος
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο άλλων απαιτήσεων
Σύνολο

8.050.246

1.360.356

2.331.396

1.019.973

46.065.853

27.381.373

29.735.013

27.170.139

Η ανάλυση των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7, παρατίθεται ακολούθως:

Ποσά σε χιλ. €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Λιγότερο από 3 μήνες

22.601.911

11.858.140

13.984.122

12.836.544

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

9.177.982

3.910.262

3.284.489

3.016.726

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους

6.806.381

3.906.956

5.801.237

3.610.855

Μεγαλύτερη του 1 έτους

22.764.088

20.206.014

21.715.165

20.206.014

Προβλέψεις απομείωσης

(15.284.509)

(12.500.000)

-15.050.000

-12.500.000

46.065.853

27.381.373

29.735.013

27.170.139

Σύνολο
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9.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4,28% (4,65% το 2006). Τα ταμειακά διαθέσιμα
για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Ποσά σε χιλ. €
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

166.394

133.250

31.378

94.424

8.704.255

5.038.151

3.893.291

3.889.217

0

123.100

0

123.100

8.870.649

5.294.501

3.924.669

4.106.741

9.11. Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31η Δεκεμβρίου 2007 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 125.630.910 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αριθμός Μετοχών
(κοινές μετοχές)

Κοινές
Μετοχές

Διαφορά υπέρ
το άρτιο

Σύνολο

42.800.000

17.548.000

17.093.551

34.641.551

21.400.000

8.774.000

51.146.000

59.920.000

-183.857

(183.857)

Υπόλοιπο την 01.01.2006
Έκδοση Νέων Μετοχών
Έξοδα έκδοσης μετοχών
Υπόλοιπο την 31.12.2006

64.200.000

26.322.000

68.055.694

94.377.694

Έκδοση Νέων Μετοχών

61.430.910

25.186.673

195.964.603

221.151.276

-665.129

(665.129)

263.355.168

314.863.841

Έξοδα έκδοσης μετοχών
Υπόλοιπο την 31.12.2007

125.630.910

51.508.673

Κατόπιν αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9.7.2007, εκδόθηκαν 61.430.910 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο 3,60 €.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή ποσού
€ 0,16 ανά μετοχή, με τη μορφή μερίσματος € 0,08 ανά μετοχή και επιστροφής μετρητών € 0,08 ανά μετοχή, συνεπεία
μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου. Της διανομής των ως άνω ποσών θα προηγηθούν η κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού € 10.050.473 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε υλοποίηση σχετικής πρόθεσης της Διοίκησης της Εταιρείας.
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Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικό
Διαφορά από Αφορολόγητα
αποθεματικό αναπροσαρμογή αποθεματικά
αξίας
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2006
Παροχή δικαιωμάτων
συμμετοχικών τίτλων
στο προσωπικό
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2006
Aπευθείας μεταβολές
ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007

Αποθεματικό
χορηγηθέντων
μετοχών

Αποθεματικά
Μετατροπής
Ισολογισμού

Σύνολο

2.526.465

27.045

593.966

-

-

3.147.476

-

-

-

172.163

-

172.163

2.526.465

27.045

593.966

172.163

-

3.319.639

33.090

95.539

33.090

3.415.177

62.449
2.588.914

27.045

593.966

172.163

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τακτικό
Διαφορά από Αφορολόγητα Αποθεματικό
αποθεματικό αναπροσαρμογή αποθεματικά χορηγηθέντων
αξίας
μετοχών
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2006
Παροχή δικαιωμάτων
συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2006

Σύνολο

2.526.465

27.045

593.966

-

3.147.476

-

-

-

172.163

172.163

2.526.465

27.045

593.966

172.163

3.319.639

2.526.465

27.045

593.966

172.163

3.319.639

Απευθείας μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημειώνεται ότι στο κονδύλι «Λοιπά Αποθεματικά» του απλού και ενοποιημένου Ισολογισμού περιλαμβάνεται και το ποσό
του «Υπέρ το άρτιο» το οποίο έχει αναλυθεί στον πίνακα του «Μετοχικού Κεφαλαίου».
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9.12. Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια του Ομίλου καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής:

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Τραπεζικός δανεισμός

19.000.000

20.000.000

0

20.000.000

3.233.845

120.199

0

75.517

22.233.845

20.120.199

0

20.075.517

43.707.633

23.476.280

35.252.172

23.458.619

973.279

226.379

75.826

213.959

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
την επόμενη χρήση

20.000.000

Σύνολο

64.680.912

23.702.659

55.327.998

23.672.578

Σύνολο δανείων

86.914.757

43.822.858

55.327.998

43.748.095

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων, έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Μέχρι 1 έτος

63.707.633

23.702.232

55.252.172

23.672.578

Από 1 έως 5 έτη

19.000.000

20.120.626

0

20.075.517

Άνω των 5 ετών

20.000.000

-

-

-

-

82.707.633

43.822.858

55.252.172

43.748.095

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων
δανείων έχουν ως εξής:
2 έτη και λιγότερο
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:
Μέχρι 1 έτος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2007

31.12.2006

0

20.000.000

0

20.000.000

19.000.000

0

0

0

-

-

-

-

19.000.000

20.000.000

0

20.000.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

981.497

256.889

76.985

220.621

Από 1 έως 5 έτη

3.237.571

132.879

0

76.985

Άνω των 5 ετών

-

-

-

-

4.219.068

389.769

76.985

297.606

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους
στις χρηματοδοτικές μισθώσεις

Παρούσα αξία υποχρέωσης χρηματοδοτικών μισθώσεων
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
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503.083

26.710

1.159

8.130

503.083

26.710

1.159

8.130

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

934.532

243.346

75.826

213.959

2.789.728

119.713

0

75.517

-

-

-

-

3.724.261

363.058

75.826

289.476

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
EUR

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EUR

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)

5,03%

5,03%

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος)

4,66%

4,66%

9.13. Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές
διαφορές έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

(206)

307.497

0

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

0 (14.846.537)

0

Ενσώματα πάγια με
χρηματοοικονομική μίσθωση

0

(1.436.433)

606.846

(7.221.830)

Συμμετοχές

616.737

Επί αφορολόγητων
αποθεματικών
Παροχές σε Εργαζομένους

454.437

0

307.497

0

(6.383.251)

0 (7.817.018)

0

(6.383.251)

0

(1.638.018)

0 (1.424.099)

0

(1.633.034)

609.624

(7.221.830)

606.846

0

609.624

0

0

0

0

0 2.799.213

0

0

(48.937)

0

0

0

3.302.633

0

2.821.389

0

2.407.576

0

(2.925)

0

0

0

Προβλέψεις
Συμψηφισμός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006
Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

4.526.216 (23.556.868)

3.738.510 (15.243.099)

(2.925)

0

0

3.468.859 (9.244.042) 3.716.333 (8.016.285)

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο θα υπόκειται η Εταιρεία για τη χρήση 2007, είναι ίσος
με 25%.
Σημειώνεται ότι τα κονδύλια της «Αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης» και «Αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης» της χρήσης 2006, έχουν ανακατανεμηθεί και απεικονίζουν τα παραπάνω υπόλοιπα.

9.14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Υποχρεώσεις για:
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού
συνταξ. Προγράμματος 1697
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
7.813.363

4.261.673

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006
4.225.222

4.173.971

4.996.044

6.209.802

4.996.044

6.209.802

12.809.407

10.471.475

9.221.266

10.383.773
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Χρεώσεις στα αποτελέσματα για:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20

540.554

Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού
συνταξ. Προγράμματος 1697

(1.278.883)

527.046

(1.278.883)

527.046

(738.329)

589.782

(1.227.642)

574.524

Σύνολο

62.736

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006
51.241

47.478

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης

8.143.928

4.790.635

4.540.493

Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές

(330.565)

(528.962)

(315.271)

4.697.733
(523.762)

Σύνολο

7.813.363

4.261.673

4.225.222

4.173.971

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

800.077

327.264

298.490

Χρηματοοικονομικό κόστος

169.234

189.355

184.437

186.859

Κόστος διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας

152.417

330.276

152.417

330.276

Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων αναλογιστικών ζημιών
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

314.502

4.795

32.474

4.795

32.474

1.126.523

879.369

640.139

864.111

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31.12.2007

31.12.2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,80%

4,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

4,00%

4,00%

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή

12,47

11,26

Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ. Προγράμματος 1697
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

4.155.045

8.884.748

4.155.045

8.884.748

(1.727.596)

(1.765.981)

(1.727.596)

(1.765.981)

Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές

(716.361)

(908.965)

(716.361)

(908.965)

Μη αναγνωρισμένο κόστος προΰπηρεσίας

3.284.956

0

3.284.956

0

Σύνολο

4.996.044

6.209.802

4.996.044

6.209.802

Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

217.102

557.946

217.102

557.946

Χρηματοοικονομικό κόστος

179.274

344.100

179.274

344.100
(50.321)

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος
Κόστος διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων αναλογιστικών ζημιών

(51.260)

(50.321)

(51.260)

(606.165)

0

(606.165)

0

52.141

64.623

52.141

64.623

Αναγνώριση κόστους προΰπηρεσίας

(304.163)

0

(304.163)

0

Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους

(513.071)

916.348

(513.071)

916.348

Οι κινήσεις της υποχρέωσης που εμφανίζεται στον ισολογισμό έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο 01.01.2006
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄ αποτελέσματα

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.682.756

5.682.756

916.348

916.348

Πληρωθείσες εισφορές

(389.302)

(389.302)

Υπόλοιπο 31.12.2006

6.209.802

6.209.802

Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄ αποτελέσματα

(513.071)

(513.071)

Πληρωθείσες αποζημιώσεις

(700.687)

(700.687)

Υπόλοιπο 31.12.2007

4.996.044

4.996.044

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31.12.2007

31.12.2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,80%

4,20%

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος

4,80%

4,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

4,00%

4,00%

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή

12,41

11,95
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9.15. Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω εκροών
πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Λογιστική αξία την
1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Πρόσθετες προβλέψεις
Ανακατάταξη κονδυλίου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

1.500.000

55.000

1.555.000

1.500.000

-

1.500.000

-

40.000

40.000

-

-

0

500.000

430.000

930.000

500.000

410.000

910.000

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

-

490.000

490.000

-

490.000

490.000

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2006

2.000.000

1.015.000

3.015.000

2.000.000

900.000

2.900.000

Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών

5.955.661

-

5.955.661

-

-

0

850.000

300.000

1.150.000

850.000

300.000

1.150.000

(1.904.036)

(930.000)

(2.834.036)

(1.869.036)

(900.000)

(2.769.036)

6.901.625

385.000

7.286.625

980.964

300.000

1.280.964

Σύνολο

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2007

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπές
προβλέψεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Λογιστική αξία την
1 Ιανουαρίου 2006

-

133.000

133.000

-

133.000

133.000

Πρόσθετες προβλέψεις

-

156.000

156.000

-

156.000

156.000

Χρησιμοποίηση προβλέψεων

-

(133.000)

(133.000)

-

(133.000)

(133.000)

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2006

0

156.000

156.000

0

156.000

156.000

Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών

-

-

0

-

-

0

Πρόσθετες προβλέψεις

-

150.000

150.000

-

150.000

150.000

Χρησιμοποίηση προβλέψεων

-

(156.000)

(156.000)

-

(156.000)

(156.000)

Λογιστική αξία την
31 Δεκεμβρίου 2007

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000

Σύνολο προβλέψεων

6.901.625

535.000

7.436.625

980.964

450.000

1.430.964
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9.16. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Το κονδύλι των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου αφορά κατά το ποσό των 6.207.916, την εισφορά σε
είδος της μειοψηφικής συμμετοχής της θυγατρικής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην Αλβανία, η οποία και θα κεφαλαιοποιηθεί με την
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές.

9.17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας
έχει ως εξής:

Προμηθευτές

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

25.796.228

23.516.432

22.399.337

23.258.570

Επιταγές πληρωτέες

1.353.857

1.163.179

0

1.163.179

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί φόροι πληρωτέοι

7.230.670

2.893.038

3.699.701

2.846.909

Λοιπές υποχρεώσεις

3.190.568

0

0

0

150.680

0

0

0

Έσοδα επομένων χρήσεων
Δουλευμένα έξοδα
Σύνολο

2.890.749

1.950.475

2.114.244

1.826.423

40.623.704

29.523.123

28.213.283

29.095.080

9.18. Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Κόστος πωληθέντων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Aμοιβες και εξοδα προσωπικου

34.668.782

25.562.880

29.686.765

25.331.506

Aμοιβες και εξοδα τριτων

15.806.056

9.742.176

12.181.067

9.736.766

8.273.213

6.809.316

7.010.595

6.796.194

27.296.296

29.586.751

22.355.877

30.529.325

Παροχες τριτων
Υλικά που αναλώθηκαν
Φοροι - τελη
Διαφορα εξοδα
Τοκοι και συναφη εξοδα
Αποσβεσεις
Προβλεψεις εκμεταλλευσεως
Σύνολο

37.800

380

37.800

380

14.662.181

1.318.701

13.726.745

1.243.247

-

-

-

5.947.853

6.091.144

5.986.840

5.623.997

(1.297.283)

361.502

(1.029.295)

361.502

105.538.189

79.368.544

89.593.552

79.946.773
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9.19. Έξοδα διοίκησης/διάθεσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Έξοδα διοίκησης
Aμοιβες και εξοδα προσωπικου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

5.264.658

5.861.255

4.130.313

Aμοιβες και εξοδα τριτων

911.362

542.263

454.709

5.821.510
520.788

Παροχες τριτων

739.948

1.340.191

661.400

1.336.411

Υλικά που αναλώθηκαν

17.285

284.111

-

-

Φοροι - τελη

50.860

311.822

42.808

309.677

Διαφορα εξοδα

542.459

408.024

47.598

372.717

Τοκοι και συναφη εξοδα

4.043,20

-

-

437.066

Αποσβεσεις

964.253

456.829

716.090

Προβλεψεις εκμεταλλευσεως

(140.276)

29.333

(143.206)

15.063

Σύνολο

8.354.592

9.233.827

5.909.714

8.813.230

Έξοδα διάθεσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Aμοιβες και εξοδα προσωπικου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

1.173.133

508.570

179.808

8.963

9.835

8.134

9.520

117.906

86.310

52.301

50.224

Aμοιβες και εξοδα τριτων
Παροχες τριτων
Υλικά που αναλώθηκαν

250.243

38.269

157.839

-

-

Φοροι - τελη

3.634,00

-

-

-

Διαφορα εξοδα

195.031

312.822

59.780

272.737

-

-

0

-

42.171

53.699

15.164

49.183

Τοκοι και συναφη εξοδα
Αποσβεσεις
Προβλεψεις εκμεταλλευσεως
Σύνολο

37.869

19.612

1.616.977

1.148.687

-

6.234,31

-

308.952

631.907

9.20. Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2006 και 2007 έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από ειδικές επιχορηγήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

4.003.783

3.266.581

3.906.015

255.933

341.060

255.933

3.305.391
341.060

1.407.745

716.256

506.478

716.256

320.389

179.525

267.972

156.057

Σύνολο

5.987.851

4.503.422

4.936.397

4.518.764

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων και λοιπών υποθέσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
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3.750.918

4.019.612

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006
3.550.000

4.000.000

160.720

213.458

159.665

213.208

3.911.639

4.233.070

3.709.665

4.213.208

9.21. Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών δανείων
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συμβάσεις leasing
Τόκοι και έξοδα factoring
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

2.993.906

4.446.460

2.711.774

24.727

29.663

9.627

4.446.460
22.285

160.728

220.682

122.932

220.682

48.272

22.011

6.217

19.420

Σύνολο

3.227.632

4.718.816

2.850.550

4.708.847

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Πιστωτικοί τόκοι

251.116

139.781

212.552,38

129.347

Σύνολο

251.116

139.781

212.552

129.347

9.22. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Έσοδα από μερίσματα

7.399

8.102

3.735.756

Σύνολο

7.399

8.102

3.735.756

767.600
767.600

Το ποσό των € 3.735.756, αφορά σε εισπραχθέντα μερίσματα της Εταιρείας από θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές εταιρείες.

9.23. Φόρος εισοδήματος
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Τρέχων φόρος

2.781.126

175.604

1.557.134

-

Αναβαλλόμενος φόρος

1.379.948

1.772.819

1.475.232

1.771.011

426.534

-

426.150

4.587.608

1.948.423

3.458.516

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

1.771.011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

10.988.675

585.053

7.933.100

-

Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα συντελεστή
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου στα κέρδη

2.747.169

169.665

1.983.275

-

Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο

(962.381)

-

(962.381)

-

852.881

8.846

468.093

-

Έξοδα μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς σκοπούς
Λοιπά
Σύνολο

143.457

(2.907)

68.148

2.781.126

175.604

1.557.134

-
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9.24. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής (μετά
από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην διάρκεια της περιόδου. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά.

Βασικα κέρδη ανά μετόχη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

12.297.785

1.028.347

10.731.504

(1.030.291)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών

69.319.243

43.562.192

69.319.243

43.562.192

0,18

0,02

0,15

(0,02)

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

9.25. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
Κέρδη Περιόδου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

12.177.268

1.036.863

10.731.504

(1.030.291)

Φόρο

4.587.608

1.948.424

3.458.516

1.771.011

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

6.371.946

5.810.856

5.679.483

5.756.181

2.569

0

2.569

0

726.256

688.796

673.198

680.206

(1.106.534)

589.783

(1.227.642)

574.525

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

2.588.219

3.519.613

2.550.000

3.500.000

Λοιπές προβλέψεις

1.037.877

500.000

1.000.000

500.000

(2.973.861)

0

(2.925.036)

0

(98.390)

8.958

(93.921)

8.958

0

(32.342)

0

0

(7.399)

(17.600)

(3.735.756)

(767.600)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω
Συνταξιοδότησης του Προσωπικού

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων π
ροηγούμενων χρήσεων
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη)/ζημιές από αγορά μεριδίου εταιρείας
Έσοδα από μερίσματα
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες

(2.845.367)

(2.411.206)

0

0

Έσοδα τόκων

(237.326)

(140.284)

(212.552)

(129.347)

Έξοδα τόκων

3.185.885

4.717.824

2.850.550

4.707.626

Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημίες)

39.880

0

0

0

Λοιπά

(1.586)

110.877

0

110.877

23.447.046

16.330.561

18.750.915

15.682.147

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

(7.277.303)

49.696

(7.245.115)

48.748

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων

(1.222.681)

(110.569)

(14.763)

(317.143)

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων

(7.744.070)

(5.317.787)

(5.114.874)

(4.921.264)

5.592.888

(901.983)

(516.049)

(2.190.267)

(51.026)

510.700

0

513.000

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων
Αύξηση/(μείωση) υποχρέωσης παροχών
στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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(0)

552.021

(0)

574.525

(10.702.191)

(5.217.921)

(12.890.921)

(6.292.402)

12.744.855

11.112.640

5.860.113

9.389.745

Σημειώνεται ότι η Αύξηση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων συμπεριλαμβάνει την προκαταβολή ύψους € 7,04 εκατ. για
την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου του Νοσοκομείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσσό της Κύπρου. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε την 18η Ιανουαρίου 2008. Ως εκ τούτου το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ θα ενοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2008.

9.26. Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της Εταιρείας και του Ομίλου λειτουργούντος ως μισθωτή.
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:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Λειτουργικές μισθώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Όχι αργότερα από 1 έτος

1.186.191

243.194

551.439

195.624

Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη

8.448.432

3.489.643

4.869.487

3.314.078

Περισσότερο από 5 έτη

10.363.654

3.399.092

10.363.654

3.399.092

Σύνολο

19.998.277

7.131.929

15.784.579

6.908.794

Δεσμεύσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων – της Εταιρείας και του Ομίλου
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μέσα σε ένα έτος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006
Ελάχιστες Παρούσα Ελάχιστες
Παρούσα
πληρωμές
αξία
πληρωμές
αξία
πληρωμών
πληρωμών
948.520

908.615

220.621

213.959

3.215.081

2.770.964

76.985

75.517

Σύνολο ελάχιστης
καταβολής μελλοντικών
μισθωμάτων

4.163.601

3.679.579

297.606

289.476

Μείον:
Χρηματοοικονομικά
έξοδα

(484.022)

Σύνολο ελάχιστων
πληρωμών μίσθωσης

3.679.579

Αργότερα από 1 έτος αλλά
νωρίτερα από 5 έτη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006
Ελάχιστες Παρούσα Ελάχιστες Παρούσα
πληρωμές
αξία
πληρωμές
αξία
πληρωμών
πληρωμών
76.985

75.826

220.621

213.959

76.985

75.517

297.606

289.476

Περισσότερο από 5 έτη

(8.130)
3.679.579

289.476

76.985

75.826

(1.159)
289.476

75.826

(8.130)
75.826

289.476

289.476

Οι εγγυητικές επιστολές του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 31.12.2007, έχουν ως εξής:

Εγγυήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
31.12.2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
31.12.2006

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών

137.960

0

0

0

Άλλες εγγυήσεις

109.495

1.591.115

109.495

1.591.115

Σύνολο

247.455

1.591.115

109.495

1.591.115
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9.27. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν
αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις πέραν των προβλέψεων που ήδη
έχουν σχηματιστεί. Πιο αναλυτικά:

Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες
Ι. Απαιτήσεις κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Υποθέσεις οι οποίες έχουν περατωθεί και στον β’ βαθμό δικαιοδοσίας (τελεσίδικες)
1) Καταλογισμός Ειδικού Τέλους Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών από το Δήμο Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου καταλόγισε στην Εταιρεία μας για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών
ποσό € 159.354,00. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, η εταιρεία άσκησε
προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ασκήθηκαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών το οποίο με τις αρ. 3270, 3271 και 3272/2005 αποφάσεις του, έκανε δεκτές τις ως άνω εφέσεις μας και εντεύθεν
τις προσφυγές μας κατά των εγγραφών που έκανε ο Δήμος Αμαρουσίου στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
2) Υπόθεση Γ. Τόλη
Ο καρδιοχειρουργός Γ. Τόλης άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή κατά της εταιρείας,
με την οποία ζητούσε να του επιδικασθεί ποσό € 555.541,00 πλέον των νομίμων τόκων, για διαφορές μεταξύ των
καταβληθεισών από την εταιρεία αποδοχών του αφενός και των πράγματι οφειλομένων αφετέρου, έτσι όπως αυτές
καθορίζονται από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΙΙ. Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
1) Υποθέσεις που δεν καλύπτονται από Mal-Practice
Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν καλύπτονται από Mal-practice, ανέρχεται στο ποσό των € 1,2
εκατ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται ότι δεν
θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση.

2) Επιβολή Προστίμου από το Τ.Σ.Α.Υ.
Α) Η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κατά του ΤΣΑΥ για
την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ περί καταλογισμού σε βάρος της εταιρείας οφειλής για εργοδοτικές εισφορές ύψους € 1.507.909,31. Γίνεται μνεία ότι το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί από την Εταιρεία. Επί της
προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12043/27.10.2006 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου που απέρριψε την
προσφυγή ως ουσία αβάσιμη.
Β) Στη συνέχεια η Εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της παραπάνω με αριθμό
12043/2006 απόφσης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Η έφεση συζητήθηκε στις 09.11.2007, μετά
από αναβολή στις 20.04.2007 και εκδόθηκε με αριθμό 4634/07 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία έγινε
μερικώς δεκτή η έφεση της Εταιρείας και αναγνωρίστηκε οτι θα πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία ποσό περίπου
€ 245.000. Η Εταιρεία θα ασκήσει αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αξιώνοντας την επιστροφή
και του υπολοίπου του καταβληθέντος από αυτή ποσού.
Ετήσιος Απολογισμός 2007
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IΙΙ. Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (υποθέσεις MAL PRACTICE)
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρεία ποσά, ως αποζημίωση θετικής τους
ζημίας ή/και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα
ιατρών που συνεργάζονται με την Κλινική. Το ύψος των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε 47,4 εκατ., Ευρώ. Η έκβαση
των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη
επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά
ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά της Εταιρείας, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι
υπάλληλοι της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση
από την Εταιρεία προς αυτούς ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο της εργασίας τους. Τέλος αναφέρεται ότι
και αν ακόμη το Δικαστήριο ήθελε επιδικάσει κάποιο ποσό εις βάρος της Εταιρείας, το ποσό αυτό θα καταβληθεί από την
ασφαλιστική εταιρεία του ιατρού εφόσον οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία ιατροί όλων των ειδικοτήτων είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για το σκοπό αυτό.

α) Προεδρικό Διάταγμα 235/2000
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του Π.Δ. 235/2000, από την έναρξη ισχύος του απαγορεύεται η έναρξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 13 του Ν 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/92), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το
άρθρο 4 του Ν 2256/94 (ΦΕΚ 196/Α/94), για τις κλινικές δε, στις οποίες λειτουργούν τέτοιοι φορείς η ισχύς της διάταξης
αυτής αρχίζει μετά δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.1 του
Ν. 3204/2003 προβλέφθηκε ότι η ισχύς της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000
αρχίζει από 01.01.2007. Στη συνέχεια, στο άρθρο 9 του Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ τΑ αρ φύλλου 225/04.09.2007) ορίστηκε ότι
η παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «επιτρέπεται η έναρξη και λειτουργία σε ιδιωτικές
κλινικές μίας ή και περισσοτέρων μονάδων παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα».

β) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006, οι θυγατρικές της εταιρείες Y-LOGIMED Α.Ε.
έως και τη χρήση 2005, ΑΝΙΖ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006, η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρεία
ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρεία ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 2002, η εταιρεία ALPHA LAB
έως και τη χρήση 2002, ενώ οι παρακάτω εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεώς τους: α) ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (08.08.2003) β) Y-PHARMA Α.Ε. (19.04.2007), γ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ.
«STEM HEALTH SA» (26.04.2007) και δ) HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.H.A. (22.05.2007). Για την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2006.
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. 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.
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IV. Απαιτήσεις κατά του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρεία ποσά, ως αποζημίωση θετικής τους
ζημίας ή/και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα
ιατρών που συνεργάζονται με την Κλινική. Το ύψος των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε 55,6 εκατ., Ευρώ. Η έκβαση
των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και εκτιμάται ότι δεν θα έχει
ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική του κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά του Ομίλου, θεωρώντας ότι οι ιατροί
είναι υπάλληλοι του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση από τον Όμιλο προς αυτούς ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο της εργασίας τους.

9.28. 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.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2007
Απαίτηση

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΙΖ Α.Ε.

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Y PHARMA

10.952

Y-LOGIMED Α.Ε.

3.663.433

ΑΝΙΖ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

ΣΥΝΟΛΑ

4.500

13.638

29.090

1.190

67.476

3.732.099

13.175

13.175

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

0

Y PHARMA

14.749

ΣΥΝΟΛΑ

14.749

3.691.357

10.952

5.690

81.114

3.789.114

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01.01 - 31.12.2007
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Y-LOGIMED Α.Ε. ΑΝΙΖ Α.Ε.
Y PHARMA

Πωλητής
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

36.167

Y-LOGIMED Α.Ε.

6.986.058

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

ΣΥΝΟΛΑ

89.030

36.000

36.685

197.882

30

1.000

581.877

7.568.965

ΑΝΙΖ Α.Ε.

28.739

28.739

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

14.749

14.749

ΣΥΝΟΛΑ
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36.167

89.060

37.000

618.562

7.810.335

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Απαίτηση

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Y-LOGIMED Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.

ALAN
MEDICAL A.E.

ΑΝΙΖ Α.Ε.

175.000

11.842

ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ
186.842

893.536

893.536

15.502

15.502

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

0
909.038

175.000

11.842

0

1.095.880

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 01.01 - 31.12.2006
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Πωλητής

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Y-LOGIMED Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.

ΑΝΙΖ Α.Ε.

10.981

39.479

ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ

0

50.460

3.839.926

3.839.926

25.685

25.685

0

0

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

ALAN
MEDICAL Α.Ε.

3.865.611

10.981

39.479

0

3.916.071

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Θυγατρικές
Συγγενείς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
60.075

17.604

17.604

17.604

77.679

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Λοιπά έσοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Θυγατρικές
Συγγενείς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
137.807

291.970

291.970

28.041

28.041

Σύνολα

320.011

457.818

Αγορές εμπ.των

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
7.000.807

Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

0

7.000.807
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Λοιπές δαπάνες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007

Θυγατρικές

28.739

Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

24.885

24.885

Σύνολα

24.885

53.624

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007

Θυγατρικές

29.090

Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

311.314

311.314

Σύνολα

311.314

340.404

Υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007

Θυγατρικές

3.691.357

Συγγενείς

153.016

153.016

153.016

3.844.373

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΣ

ΜΙΣΘΟΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2006

607.176

605.659

586.467

605.659

27.829

24.908

27.829

24.908

111.615

0

111.615

0

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

0

259.088

0

259.088

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

0

81.500

0

81.500

1.248.975

829.526

914.252

750.534

ΒΟΝUS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007
2006

2007

ΜΙΣΘΟΙ

144.434

73.215

104.800

73.215

ΒΟΝUS

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

5.331

25.395

5.331

25.395

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1.589

165.609

1.589

165.609

0

39.197

2.146.947

2.104.098

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

39.197
1.751.882

Κατά την 31.12.2007, υπήρχαν ανεξόφλητα δάνεια σε διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ύψους € 4.000.
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2.025.105

9.29. Συναλλαγές με Όμιλο Marfin Popular Bank
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
Ενεργητικό
Παθητικό
Δάνεια αναληφθέντα

54.185.611

Έσοδα
Έσοδα από ενοίκια
Έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος

32.400
1.296.991

9.30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
A) Στις 10 Ιανουαρίου 2008, διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι 24.602.666 αδιάθετες ομολογίες του
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που αποφασίσθηκε και επιβεβαιώθηκε αντίστοιχα από τη μετ’ αναβολή Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18.07.2006 και από τη Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας της 07.02.2007, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μ.Ο.Δ. να ανέρχεται σε 100%
και το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε 300.015.000 Ευρώ. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η ως άνω κάλυψη
του Μ.Ο.Δ. και ορίσθηκε ως Ημερομηνία Έκδοσης του Μ.Ο.Δ. η 10.01.2008. Κατόπιν των ανωτέρω το Μ.Ο.Δ. ανέρχεται
στο ποσό των 300.015.000 Ευρώ με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης.
Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό ότι, το επιτόκιο της πρώτης τριμηνιαίας Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που ξεκινάει την 10η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 10η Απριλίου 2008 ανέρχεται σε
συνολικό ποσοστό 5,598% (ετησίως) και αναλύεται ως εξής: Επιτόκιο αναφοράς: 4,598% (Euribor 3 μηνών) Περιθώριο
(spread): 1%.
Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).
Β) Την 15η Ιανουαρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας το οποίο
είναι διαρθρωμένο σε Oμιλικά πρότυπα, διαχωρίζοντας τις δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις κλάδους.
Τον πρώτο κλάδο, της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό απoφασίστηκε να συντονίζει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΥΓΕΙΑ κος Θεμιστοκλής Χαραμής και τους άλλους
δύο κλάδους, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των εμπορικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών,
αποφασίστηκε να συντονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κος Πασχάλης Μπουχώρης.
Γ) Την 21η Ιανουαρίου 2008 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 66.670.000 ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης, μετατρέψιμων σε κοινές ονοματικές μετοχές της Εταιρείας, που προέκυψαν
από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 17.01.2008
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 66.670.000 ομολογιών του ΜΟΔ.
Δ) Στις 18 Ιανουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της μεταβίβαση του 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.
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Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε κτίριο 7.000 τ.μ., και
διαθέτει 86 κλίνες (κυρίως σουίτες και μονόκλινα), 8 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος κ.λπ.). Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120.
Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (13,7 εκατ. ευρώ) και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ. 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και την πραγματοποίηση ενδελεχούς οικονομικού και νομικού ελέγχου.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Αχίλλειον κατά την 31.12.2007, έχουν ως εξής:
31.12.2007
Σύνολο Ενεργητικού

28.251.098

Σύνολο Υποχρεώσεων

15.873.632

Ίδια Κεφάλαια

12.377.466

Ε) Στις 24 Ιανουαρίου 2008, ανακοινώθηκε η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ‘‘ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ’’ ΛΤΔ».
Ζ) Την 15 Φεβρουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ» στην οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε το 2003, αναπτυγμένο σε 6.200 τ.μ., και διαθέτει 71 κλίνες, 3 χειρουργικές αίθουσες, 2 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και σύγχρονα διαγνωστικά εργαστήρια. Καλύπτει
ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και αποτελεί κέντρο αναφοράς για ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Το τίμημα που έχει
συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι 7.586.190 Ευρώ και η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή, νομικού και οικονομικού ελέγχου καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.
Η) Την 14η Φεβρουαρίου 2008, ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 11η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
Α.Ε.», επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για να αποφασίσουν επί του ακολούθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα) και 42 παρ. 2 και παρ. 5 (Λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
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10. Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου – Εταιρείας
και Ομίλου (βλ. Τεύχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Χρήσης 2007 – σελ.4)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενική Ανασκόπηση
Το 2007 αποτέλεσε για το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε. μία χρονιά καθοριστικών αλλαγών,
καθώς υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη διαχείριση της Εταιρείας, στους επιχειρηματικούς στόχους καθώς και στη
στρατηγική που θα ακολουθήσει για να τους επιτύχει.
Το 2007 αναλήφθηκαν μία σειρά από σημαντικές στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες με στόχο την καθετοποίηση,
τη βελτίωση της θέσης του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυσή του στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Οι σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις είναι:
Εναρκτήριο γεγονός για τη χρήση του 2007 είναι η ίδρυση της Εταιρείας Y-PHARMA Α.Ε. με σκοπό την εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά και
στην συνέχεια θα δραστηριοποιηθεί και σε άλλες χώρες. Το σχέδιο ανάπτυξης της Y-PHARMA Α.Ε. προβλέπει τον εφοδιασμό των εταιρειών του Ομίλου, των φορέων του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα Υγείας (νοσηλευτήρια, διαγνωστικά
κέντρα, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.).
Η αναπτυξιακή στρατηγική συνεχίστηκε τον Απρίλιο με την σύσταση της Εταιρείας “Stem-Health S.A.” με σκοπό την
ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις χώρες της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ήδη
συστάθηκε η θυγατρική Εταιρεία στην Ελλάδα, ενώ κατά την διάρκεια του 2008 αναμένεται η ίδρυση θυγατρικών και σε
άλλες χώρες.
Παράλληλα γίνεται η σύσταση της Εταιρείας «HYGEIA HOSPITAL-TIRANA» Sh.A στα Τίρανα της Αλβανίας, η οποία θα
ανεγείρει και θα λειτουργήσει την πρώτη Ιδιωτική Κλινική της Αλβανίας και με προοπτική ανάπτυξης δικτύου φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώρες Μαυροβούνιο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Η επένδυση κατ’ αρχήν εκτιμάται στα € 40 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του 2008.
Τον ίδιο μήνα υπογράφεται συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό της Κύπρου. Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε κτίριο 7.000 τ.μ., και διαθέτει 86 κλίνες
(κυρίως σουίτες και μονόκλινα), 8 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας, και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος κ.λπ.). Καλύπτει
όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί
ξεπερνούν τους 120. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς
και της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2008. Το τελικό
τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (€13,7 εκατ.) και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρεία.
Το Σεπτέμβριο το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» υπέγραψε συμφωνία με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ». Η συμφωνία αφορά στην απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων που εκπροσωπεί η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για
νοσηλεία στο ΥΓΕΙΑ με ειδικούς όρους, τόσο για τις αμοιβές των Ιατρών, όσο και για τον τιμοκατάλογο του Νοσοκομείου.
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Με την συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσπάθεια της Διοίκησης του ΥΓΕΙΑ να διαμορφώσει ένα νέο
πλαίσιο αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων. Ήδη είναι σε εφαρμογή
με πολύ θετικά αποτελέσματα παρόμοιες συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ING, INTERAMERICAN,
και ALLIANZ.
Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» με εισφορά εις
είδος των μετοχών «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». Με το πέρας της διαδικασίας το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» κατέχει περίπου το 98,6% του
μετοχικού κεφαλαίου του «ΜΗΤΕΡΑ». Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της συνένωσης των δυνάμεων του ΥΓΕΙΑ με το
ΜΗΤΕΡΑ. Η κίνηση αυτή αναμένεται πολύ σύντομα να αποδώσει ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες συνέργιες
μεταξύ των δύο εταιρειών και δυνατότητες για σημαντικές οικονομίες κλίμακος.
Οι ανωτέρω εταιρικές πράξεις και επενδυτικές κινήσεις δείχνουν ότι συνεχίζεται με επιτυχία το Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης του Ομίλου. Η διοίκησή του Ομίλου προχωρά στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού
παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας, με στόχο
τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Αποτελέσματα σε Επίπεδο Μητρικής Εταιρείας
Σε επίπεδο Εταιρείας ο Κύκλος Εργασιών ήταν € 107,7 εκατ. έναντι € 93,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15%. Η αύξηση στο Κύκλο Εργασιών δεν παρέσυρε το κόστος με αποτέλεσμα το περιθώριο Μικτού
Κέρδους να αυξηθεί κατά 217 μονάδες βάσης (από 14,6% σε 16,8%). Τα αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων
(EBITDA) έφτασαν στα € 19,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 77% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το γεγονός
αυτό αποδεικνύει τη επιτυχία του εγχειρήματος τόσο στην αύξηση των εσόδων όσο και στην συγκράτηση των δαπανών.
Η επιτυχία αυτή, σε συνδυασμό με την μείωση των απαιτήσεων (είσπραξη ανοιχτών υπολοίπων) είχε ως αποτέλεσμα την
βελτίωση των Ταμειακών Ροών, που όντας πλέον θετικές δίνουν τη δυνατότητα στην Εταιρεία να περιορίσει την ανάγκης
της για τραπεζικό δανεισμό και κατά συνέπεια να μειώσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.
Επισημαίνεται, ότι η χρήση αυτή επιβαρύνθηκε σημαντικά από μη-επαναλαμβανόμενες δαπάνες όπως: η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, επίδικων υποθέσεων, που συνολικά μείωσαν τα αποτελέσματα κατά € 3,6 εκατ. περίπου.

Αποτελέσματα σε Επίπεδο Ομίλου
Σε Ομιλικό επίπεδο ο Κύκλος Εργασιών ήταν € 130,3 εκατ. έναντι € 94,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,8%. Το περιθώριο Μικτού Κέρδους αυξήθηκε κατά 292 μονάδες βάσης (από 16,1% σε 19%). Τα
αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στα € 24 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 107%
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα Κέρδη προ Φόρων έφτασαν τα € 16,8 εκατ. έναντι € 3 εκατ. την προηγούμενη
χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 462%.

Τάσεις και προοπτικές για το 2008
Η διοίκηση του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του
διεθνή κλάδου της ιδιωτικής υγείας και σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών για νέες και

Ετήσιος Απολογισμός 2007

124

ολοκληρωμένες υπηρεσίες υιοθετεί την πολιτική της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου δίνοντας
έμφαση στην βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του Ομίλου, στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην παροχή νέων υπηρεσιών υγείας.
Η τάση που ακολουθούν τα αποτελέσματα του 2007, αύξησης του κύκλου εργασιών, του ενεργητικού και του περιθωρίου
κέρδους και της συγκράτησης του κόστους αναμένεται να συνεχιστεί και για το 2008.
Η στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω της ίδρυσης ή εξαγοράς παρεμφερών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την επιτυχή έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 300.015.000.
Πέραν αυτών, η Γενική Συνέλευση της 18.07.2006, έχει δώσει την έγκρισή της για την σύναψη Ομολογιακού Δανείου
ύψους € 200.000.000 το οποίο μπορεί να ενισχύσει επιπλέον την ανάπτυξη της Εταιρείας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 καταδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τη σημαντικότατη βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών. Το 2007 αποτελεί την συνέχεια της εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού σχεδίου
ανάπτυξης, το οποίο ξεκίνησε το 2006 και ως τέτοια απεικονίζει μόνο μέρος της δυναμικότητας και της προοπτικής του
Ομίλου, η οποία ήδη επιβεβαιώνεται από τα πρώτα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του έτους 2008.

Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων
Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις της μέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης ώστε να εντοπίζονται και
να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. Η αποδοτικότητα μετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών που
χρησιμοποιούνται διεθνώς:
ROCE (Return On Capital Employed)–Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων: Ο Δείκτης διαιρεί τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαιά, τα οποία είναι το
άθροισμα της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας και του συνόλου των Δανείων (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).
ROE (Return On Equity)–Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Ο Δείκτης διαιρεί τα Κέρδη μετά από Φόρους με την Καθαρή
Θέση της Εταιρείας.
Οι παραπάνω δείκτες για το 2007 σε κινήθηκαν ως εξής:
Δείκτης

Μητρική

Όμιλος

ROCE

3,4%

4,0%

ROE

3,3%

3,6%

Οι παραπάνω δείκτες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά στην επόμενη χρήση.

Εταιρική Διακυβέρνηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,
το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκεί τη διοίκηση της και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα
συμφέροντα της Εταιρείας. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη
του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της
εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 43ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη διενέργεια σημαντικών
συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και με βασικούς πελάτες
ή προμηθευτές της.

Εσωτερικός Έλεγχος
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναφέρεται απευθείας σε αυτό.
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου:
Παρακολουθεί ως ανεξάρτητη μονάδα την εφαρμογή και συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, του Καταστατικού
της Εταιρείας και της εν γένει νομοθεσίας και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία
της Εταιρείας, αναφέρει στο Δ.Σ. τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Δ.Σ. ή των
διευθυντικών στελεχών, παρέχει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στο Δ.Σ. αναφορικά με όλες τις πτυχές της λειτουργίας
και της συνεργασίας με οποιαδήποτε επιβλέπουσα αρχή.

Επενδυτικές Σχέσεις
Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. λειτουργεί επίσης τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, το οποίο περιλαμβάνει το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
και το τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων. Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων έχει επιφορτιστεί με το έργο ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, των επενδυτών, των αναλυτών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) και γενικότερα της επενδυτικής κοινότητας. Η έγκαιρη, με σαφήνεια και διαφάνεια, πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία, τις επιχειρηματικές
εξελίξεις, την στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου κρίνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος. Ουσιαστικός ρόλος
του τμήματος είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εισηγμένης Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών και των λοιπών ενδιαφερόμενων. Σκοπός του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων είναι να
παρουσιάζει την ακριβή εικόνα του Ομίλου, να προσφέρει συνεχόμενη ροή πληροφόρησης για το παρόν αλλά κυρίως τις
προοπτικές της Εταιρείας, στο επενδυτικό κοινό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για το σύνολο των θεμάτων που αγγίζουν
την Εισηγμένη Εταιρεία.

Επιστημονικό Συμβούλιο
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει Επιστημονικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από ιατρούς καταξιωμένης εμπιστοσύνης και κύρους. Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας
είναι επταμελές (7) με θητεία διετή που αρχίζει από την εκλογή του από το σώμα των ιατρών του Υγεία. Το Επιστημονικό
Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό–εισηγητικό χαρακτήρα.
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Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί και προβαίνει στις κατάλληλες εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή, και εποπτεύει τους γενικούς όρους ασκήσεως του ιατρικού έργου στην
Εταιρεία, περιλαμβανομένων και των δεοντολογικών κανόνων.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Καταστατικού της Εταιρείας συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
της Εταιρείας από ιατρούς που πληρούν τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις περί εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η θητεία είναι διετής και αρχίζει από το διορισμό της με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μεριμνά για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Μερισματική Πολιτική
Για τη χρήση του 2007, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή
ποσού μερίσματος € 0,16 ανά μετοχή με τη μορφή μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι 29.02.2008

127

11. Πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1
του αρ. 11α Ν. 3371/2005
Επεξηγηματική Έκθεση
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατ’ Αρθρο 11α Ν. 3371/2005
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005.

Διάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (€ 51.508.673,10), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες
τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (125.630.910) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών
του ευρώ (€ 0,41) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου
στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της και ειδικότερα:
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. Αυτά υπολογίζονται κατ’
ελάχιστον ίσο το 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού. Το ποσό αυτό διανέμεται
από την Εταιρία ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρία μητρώο μετόχων κατά
την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός 2 μηνών από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος
καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο
ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή
η Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη
μετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων
μετοχών.
• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
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Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίσταται εκ του Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους καθώς πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστηριακή αγορά.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά το Π.Δ. 51/1992
Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο
από το 5% είναι οι εξής:
Μέτοχος

Ποσοστό επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου*

Marfin Capital
Ιωάννα Αρβανίτου
Λοιποί Μέτοχοι με <5%

30,23%
7,23%
62,54%

* Στοιχεία την 31.12.2007

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται.

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη
μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1920.

Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχ. β&γ του Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής
Συνέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται
με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί
να αυξηθεί μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η
εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστημα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε ανανέωση.
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Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να
θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του Νόμου δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή
και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους.

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη το Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή
αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
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12. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – Εταιρείας
και Ομίλου (βλ. Τεύχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Χρήσης 2007 – σελ.13)
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007 και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών
και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του
ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω
απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος
3 και 107 παράγραφος 3, καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Βασίλης Καζάς

Μανόλης Μιχαλιός

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
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13. Πληροφορίες Άρθρου 10 Ν. 3401/2005
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά την διάρκεια του 2007 έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α/Α

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2007

2

Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή
ανατέθηκαν στην κ.Ελεονώρα Κελεπούρη

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2007

3

Απάντηση σε Επιστολές του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.ase.gr / www.hygeia.gr

30.01.2007

4

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

08.02.2007

5

Απάντηση σε Επιστολές του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.03.2007

6

Η συμφωνία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
αναμένεται να ολοκληρωθεί

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.03.2007

7

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

12.03.2007

8

Ανακοίνωση Σκοπούμενων Πράξεων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.03.2007

9

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

www.ase.gr / www.hygeia.gr

29.03.2007

10

Ανακοίνωση Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

29.03.2007

11

Υπερδιπλασιασμός μικτών κερδών κατά το 2006.
Bελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών κατά 1ο τρίμηνο του 2007.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

30.03.2007

12

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.ase.gr / www.hygeia.gr

03.04.2007

13

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

04.04.2007

14

Δραστηριοποίηση στα είδη υγειονομικού ενδαφέροντος

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.04.2007

15

Συγκροτείται ο ισχυρότερος Ιδιωτικός Όμιλος
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

www.ase.gr / www.hygeia.gr

11.04.2007

16

Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

03.05.2007

17

Πρόσληψη στελεχών

www.ase.gr / www.hygeia.gr

25.05.2007

18

Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικώ πράξεω - Ορθή Επανάληψη

www.ase.gr / www.hygeia.gr

30.05.2007

19

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2006

www.ase.gr / www.hygeia.gr

11.06.2007

20

Εταιρική παρουσίαση στην ‘Ενωση Θεσμικών Επενδυτών

www.ase.gr / www.hygeia.gr

15.06.2007

21

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

20.06.2007

22

Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

20.06.2007

23

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

22.06.2007

24

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

22.06.2007

25

Νέο στέλεχος στο ΥΓΕΙΑ

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.06.2007

26

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

10.07.2007

27

Λειτουργία εταιρείας στην Αλβανία

www.ase.gr / www.hygeia.gr

11.07.2007

28

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.ase.gr / www.hygeia.gr

12.07.2007

29

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε σώμα

www.ase.gr / www.hygeia.gr

16.07.2007

30

Σύσταση Εταιρείας Βλαστοκυττάρων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

16.07.2007

31

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.07.2007

32

Συμφωνία για εξαγορά του νοσοκομείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Κύπρο

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.07.2007

33

Ορισμός των Επιτροπών Διοίκησης & Ελέγχου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.07.2007
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Α/Α

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

34

Αντικατάσταση Στελεχών

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.07.2007

35

Την 1η Αυγούστου 2007 η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων Εξαμήνου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.07.2007

36

Σταθερή πορεία Ανάπτυξης σε Κύκλο
Εργασιών και Καθαρά Κέρδη

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.08.2007

37

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

06.08.2007

38

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.08.2007

39

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

www.ase.gr / www.hygeia.gr

17.09.2007

40

Εκποίηση μετοχών

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.09.2007

41

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

19.09.2007

42

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

20.09.2007

43

Ανακοινώσεις ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

20.09.2007

44

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

21.09.2007

45

Συμφωνία Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ - Εθνικής Ασφαλιστικής

www.ase.gr / www.hygeia.gr

25.09.2007

46

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

25.09.2007

47

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

25.09.2007

48

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

26.09.2007

49

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

26.09.2007

50

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.09.2007

51

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών
σε Δικαιώματα Ψήφου Ν3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

28.09.2007

52

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

28.09.2007

53

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.10.2007

54

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.10.2007

55

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.10.2007

56

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.10.2007

57

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

02.10.2007

58

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

02.10.2007

59

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής
Επιτροπής της εταιρείας

www.ase.gr / www.hygeia.gr

02.10.2007

60

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΜΗΤΕΡΑ και ίδρυση
Εκτελεστικής Επιτροπής

www.ase.gr / www.hygeia.gr

03.10.2007

61

Ίδρυση εκτελεστικής επιτροπής στο μαιευτήριο Λητώ

www.ase.gr / www.hygeia.gr

04.10.2007

62

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση εκποίησης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.10.2007

63

Συμμετοχή στο 2ο Ετήσιο Ελληνικό Roadshow στο Λονδίνο

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.10.2007

64

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.10.2007

65

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.10.2007

66

Ενημέρωση του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.10.2007

67

Γνωστοποίηση Σημαντικών Συναλλαγών του Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

24.10.2007
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Α/Α

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

68

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος
της Εταιρείας για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006

www.ase.gr / www.hygeia.gr

01.11.2007

69

Έναρξη και λήξη περιόδου δήλωσης συμμετοχής στην Α.Μ.Κ.
της εταρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.11.2007

70

Ανακοίνωση για τη διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

05.11.2007

71

Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

06.11.2007

72

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

08.11.2007

73

Ξεκινάει η Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

08.11.2007

74

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης
δικαιωμάτων προτίμησης που προκύπτουν από την έκδοση Μ.Ο.Δ.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

08.11.2007

75

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 9μηνου 2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

12.11.2007

76

Ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη ολοκλήρωση της ΑΜΚ
με εισφορά μετοχών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

12.11.2007

77

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

12.11.2007

78

Αποτελέσματα 9μήνου 2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

14.11.2007

79

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

15.11.2007

80

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.11.2007

81

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.11.2007

82

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Α.Μ.Κ. της εταιρείας
«ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» με εισφορά σε μετοχών έκδοσης
της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.11.2007

83

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ανταλλαγή μετοχών
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

28.11.2007

84

Ανακοίνωση Συναλλαγών

www.ase.gr / www.hygeia.gr

29.11.2007

85

Συμπλήρωμα του Ε.Δ. για ΑΜΚ με εισφορά σε είδος και
έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

30.11.2007

86

Σχολιασμός δημοσιεύματος

www.ase.gr / www.hygeia.gr

30.11.2007

87

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

07.12.2007

88

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

07.12.2007

89

Ανακοίνωση γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών
σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

10.12.2007

90

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

11.12.2007

91

Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών από ΑΜΚ
με εισφορά σε είδος

www.ase.gr / www.hygeia.gr

13.12.2007

92

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

13.12.2007

93

Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.12.2007

94

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.12.2007

95

Ανακοίνωση κάλυψης Μ.Ο.Δ.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

19.12.2007

96

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/07

www.ase.gr / www.hygeia.gr

20.12.2007

97

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

20.12.2007
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Α/Α

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

98

ΥΓΕΙΑ Α.Ε: Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

21.12.2007

99

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφόρησης Ν. 3556/07

www.ase.gr / www.hygeia.gr

21.12.2007

100

Επιτόκιο πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού (10.01.2008-10.04.2008)
του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

10.01.2008

101

Ανακοίνωση πλήρους κάλυψης Μ.Ο.Δ.

www.ase.gr / www.hygeia.gr

10.01.2008

102

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

15.01.2008

103

Εισαγωγή Ομολογιών από Έκδοση Ομολογιακού Δανείου
με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των Παλαιών Μετόχων

www.ase.gr / www.hygeia.gr

17.01.2008

104

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Νοσοκομείου
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στην Κύπρο

www.ase.gr / www.hygeia.gr

18.01.2008

105

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας
σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

22.01.2008

106

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

107

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

108

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

109

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

110

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

111

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

112

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

113

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

114

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

115

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

23.01.2008

116

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής
της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΤΔ»

www.ase.gr / www.hygeia.gr

24.01.2008

117

Συμφωνία για εξαγορά του Νοσοκομείου
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Κύπρο

www.ase.gr / www.hygeia.gr

12.02.2008

118

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

27.02.2008

119

Οικονομικό Ημερολόγιο 2008

www.ase.gr / www.hygeia.gr

04.03.2008

120

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr

04.03.2008

121

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

06.03.2008

122

Δελτίο Τύπου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

06.03.2008

123

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

www.ase.gr / www.hygeia.gr

11.03.2008

124

Ανακοίνωση

www.ase.gr / www.hygeia.gr

21.03.2008

125

Ανάληψη καθηκόντων Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

24.03.2008

126

Δελτίο Τύπου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

26.03.2008

127

Επιτόκιο Δεύτερης Περιόδου Εκτοκισμού (10.04.2008-10.07.2008)
του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

www.ase.gr / www.hygeia.gr

08.04.2008

Ετήσιος Απολογισμός 2007

136

14. Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.hygeia.gr.

Σημείωση:
Το πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της θυγατρικής εταιρείας παρατίθεται στις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας.
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

1 5 . Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α

ρ ρ

μ

15.1. Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01.01. έως 31.03.2007 – Εταιρείας και Ομίλου
15.2. Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01.01. έως 30.06.2007 – Εταιρείας και Ομίλου
15.3. Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01.01. έως 30.09.2007 – Εταιρείας και Ομίλου
15.4. Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
της χρήσης από 01.01. έως 31.12.2007 – Εταιρείας και Ομίλου
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Ετήσιος Απολογισμός 2007
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Ετήσιος Απολογισμός 2007
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Ετήσιος Απολογισμός 2007
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Ετήσιος Απολογισμός 2007
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147

Σχεδιασμός - Παραγωγή

Τηλ.: 210 685 0820

http://www.hygeia.gr • e-mail: info@hygeia.gr, ir@ hygeia.gr
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Ερυθρού Σταυρού 4 & Λεωφ. Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 68 67 000, Fax: 210 68 45 089

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 5/204/14.11.2000 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 7/372/15.02.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

