ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 12,21% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Η σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του Χ.Α.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

Πληροφοριακό Σημείωμα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

ΓΕΝΙΚΑ....................................................................................................................3
Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος ................................................ 3
Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος............................................ 3
Ελεγκτές της Εταιρείας .......................................................................................... 4
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ..................................................................................4
2.1
Περιγραφή – Όροι των Εξαγορών .......................................................................... 4
2.2
Πληροφορίες για τα Κριτήρια Προσδιορισμού του Τιμήματος .................................... 5
2.3
Τρόπος Καταβολής του Τιμήματος.......................................................................... 6
2.4
Χρηματοδότηση της Εξαγοράς ............................................................................... 6
2.5
Αναφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού .............................. 8
3
Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιρειών .......................................................8
4
Επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό
Κέντρο Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» και τις Προοπτικές του ...........................................8
5
Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα Εταιρεία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό
Κέντρο Υγεία Α.Ε.» .......................................................................................................10
5.1
Γενικές Πληροφορίες........................................................................................... 10
5.1.1
Διοικητικές Άδειες ....................................................................................... 12
5.1.2
Σήματα ...................................................................................................... 13
5.2
Ιστορικό ............................................................................................................ 14
5.2.1
Επιτεύγματα – Συνεργασία με Harvard.......................................................... 16
5.3
Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών....................................................................... 17
5.4
Τομείς, Τμήματα και Κλινικές ............................................................................... 18
5.5
Επιστημονικά και Διαγνωστικά Τμήματα................................................................ 22
5.6
Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας ....................................................................... 30
5.7
Ερευνητικά προγράμματα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ....................................... 31
5.8
Μετοχική Σύνθεση .............................................................................................. 32
5.9
Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρείας...................................................................... 32
6
Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ......................................................36
6.1
Γενικές Πληροφορίες........................................................................................... 36
6.1.1
Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας...................................................................... 38
6.2
Σύντομο Ιστορικό ............................................................................................... 39
6.3
Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών....................................................................... 40
6.4
Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση - Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε............................... 42
6.5
Μετοχική Σύνθεση .............................................................................................. 43
6.6
Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των κυρίων μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο
κεφάλαιο άλλων εταιρειών ............................................................................................... 44
6.7
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ................................................................................. 45
6.8
Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας της περιόδου 2003-2005 ............................ 46
7
Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» .............................................58
7.1
Γενικές Πληροφορίες........................................................................................... 58
7.2
Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών....................................................................... 59
7.3
Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση - Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε......... 59
7.4
Μετοχική Σύνθεση .............................................................................................. 60
7.5
Συμμετοχές των εκκαθαριστών και των κυρίων μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο
κεφάλαιο άλλων εταιρειών ............................................................................................... 61
7.6
Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 08.08.2003 30.06.2005 ..................................................................................................................... 61
8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................ 64

2

1.1
1.2
1.3

Πληροφοριακό Σημείωμα

1

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος

Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού
αναφορικά με την εξαγορά από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»)
εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.») ποσοστού 12,21% της μη εισηγμένης στο Χ.Α.
εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
(εφεξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.») και ποσοστού 100% της μη εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής «ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»).
Επισημαίνεται ότι η εξαγοραζόμενη εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με
την εξαγοράζουσα εταιρεία ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ήτοι στον ευρύτερο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας ενώ
ειδικεύεται στα μαιευτικά, γυναικολογικά και παιδιατρικά περιστατικά. Επιπρόσθετα, η
εξαγοραζόμενη εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ως εταιρεία συμμετοχών με μοναδική
συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. είναι δικαιούχος 4.274.704 μετοχών που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 12,62% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κανονισμού του
Χ.Α. καθώς αφορά στην εξαγορά μη εισηγμένων εταιρειών από εισηγμένη, η οποία
πραγματοποιείται χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με τίμημα εξαγοράς που υπερβαίνει
το 30% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης εταιρείας.
Το τίμημα για την εξαγορά του 12,21% του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ανέρχεται σε € 28.943.845 και
αντιστοιχεί στο 72,91% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ύψους € 39.695.878 σύμφωνα με τις
Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005.
Το τίμημα για την εξαγορά του 100% του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανέρχεται σε €
31.524.930 και αντιστοιχεί στο 79,41% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ύψους € 39.695.878
σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005.
Η συμφωνία για την εξαγορά των ποσοστών των δύο εταιρειών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έγινε βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης των μετοχών που
υπεγράφησαν την περίοδο από 18.04.06 μέχρι 26.04.06.
Οι προαναφερόμενες εξαγορές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από
13.04.06 συνεδρίαση του, όπου ειδικότερα εγκρίθηκε η απόκτηση:
α) ποσοστού 12,21% μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
β) ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ώστε έμμεσα να
αποκτηθεί ποσοστό 12,62% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που κατέχει η εταιρεία
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Σημειώνεται ότι μέχρι την υπογραφή των προαναφερομένων συμφωνητικών για την εξαγορά των
δύο εταιρειών, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δεν συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και της
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
1.2

Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος

Υπεύθυνος για την σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος 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
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Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο για τους επενδυτές στην έδρα της Εταιρείας, οδός
Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι τηλ. 210-6867443, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας στη διεύθυνση www.hygeia.gr ,μετά την ενημέρωση του Δ.Σ. του Χ.Α.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Αναπληρωτή Οικονομικό
Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κατσαβό, τηλ. 210-6867000.
1.3

Ελεγκτές της Εταιρείας

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Τον έλεγχο των Ατομικών και
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις 2003 και 2004 διενήργησε ο Ορκωτός
Ελεγκτής – Λογιστής κ. Βασίλειος Γούτης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 10411), της ελεγκτικής εταιρείας
PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.Ε. (Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι).
Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005,
διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αντώνη Παπαγεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11691)
της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.Ε. (Λεωφόρος Κηφισίας 268,
Χαλάνδρι). Τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα τόσο τα ατομικά όσο και τα ενοποιημένα
εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή.
Τα σχετικά πιστοποιητικά και εκθέσεις ελέγχου των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.
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2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ
Περιγραφή – Όροι των Εξαγορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στην από 13.04.06 συνεδρίασή του αποφάσισε την
απόκτηση:
α) ποσοστού 12,21% μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
β) ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ώστε έμμεσα να
αποκτήσει ποσοστό 12,62% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που κατέχει η εταιρεία
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 12,21% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της
εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., ήτοι 4.135.225 κοινών ονομαστικών μετοχών, ανέρχεται σε € 28.943.845
και αντιστοιχεί σε € 7,00 ανά μετοχή.
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 100% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της
εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ήτοι 3.304.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ανέρχεται σε €
31.524.930 και αντιστοιχεί σε € 9,54 ανά μετοχή.
Η συμφωνία για την εξαγορά των ποσοστών των δύο εταιρειών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έγινε βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών
που υπεγράφησαν την περίοδο από 18.04.06 μέχρι 26.04.06 όπου και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου
τοις μετρητοίς το εκάστοτε τίμημα.
Ο συνολικός αριθμός των αντισυμβαλλόμενων αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού 12,21% του
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ανερχόταν σε 75 πρόσωπα στην πλειοψηφία τους ιατροί η κληρονόμοι αυτών ή
μέλη οικογενειών αυτών, οι οποίοι κατείχαν έκαστος αριθμό μετοχών κυμαινόμενο από 500 μέχρι
350.000.
Ο συνολικός αριθμός των αντισυμβαλλόμενων αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού 100% του
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανερχόταν σε 54 πρόσωπα στην πλειοψηφία τους ιατροί η
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κληρονόμοι αυτών ή μέλη οικογενειών αυτών, οι οποίοι κατείχαν έκαστος αριθμό μετοχών
κυμαινόμενο από 200 μέχρι 350.000.
Με την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών ο
εκάστοτε πωλητής μεταβίβασε και παρέδωσε στην εταιρεία ΥΓΕΙΑ Α.Ε. τις μετοχές μαζί με τα
κάθε φύσεως δικαιώματα που ερείδονται και απορρέουν από αυτές. Κατά συνέπεια, το ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. καθίσταται από εκείνη τη στιγμή αποκλειστικός κύριος νομέας και κάτοχος των μετοχών
αυτών.
Επισημαίνεται ότι ο φόρος μεταβίβασης των μετοχών τόσο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. όσο και του
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ως μη εισηγμένων μετοχών, βαραίνει κατά το νόμο και τις σχετικές
συμβάσεις, τους πωλητές.
Η τιμή απόκτησης των μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. διαμορφώθηκε αφού ελήφθη
υπ΄ όψιν η έμμεση απόκτηση των συνόλου των μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. των οποίων είναι
δικαιούχος το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
2.2

Πληροφορίες για τα Κριτήρια Προσδιορισμού του Τιμήματος

Η λήψη της επιχειρηματικής απόφασης για εξαγορά των εταιρειών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της Εταιρείας στα πλαίσια της συσπείρωσης
των δυνάμεων στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Ο συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με τις διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες των πελατών - ασθενών για νέες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιβάλλουν
όχι μόνο την συνεργασία των κλινικών αλλά και την αλληλοσυμπλήρωση των προσφερόμενων
υπηρεσιών τους.
Η Διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβανόμενη τις τάσεις και τις προκλήσεις του κλάδου και με
γνώμονα πάντα την παροχή των πλέον ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας
θεώρησε σκόπιμη και αναγκαία την στρατηγική συνεργασία με μια εξίσου αναγνωρισμένη κλινική
ώστε αφενός να επωφεληθεί από τις συνέργειες που θα προκύψουν και αφετέρου να αποκτήσει
συμπληρωματικές υπηρεσίες υγείας και τμήματα όπως είναι το μαιευτικό και το παιδιατρικό.
Στα πλαίσια αυτά προχώρησε στην άμεση εξαγορά ποσοστού 12,21% στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και στην
εξαγορά ποσοστού 100% του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αποκτώντας με αυτό τον τρόπο
έμμεσα ποσοστό περίπου 12,62% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που κατέχει η εταιρεία
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κατά συνέπεια η Εταιρεία με τις εν λόγω εξαγορές κατέχει άμεσα και
έμμεσα ποσοστό περίπου 24,83% στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Δεν διενεργήθηκε νομικός, λογιστικός έλεγχος και αποτίμηση των εξαγοραζόμενων εταιρειών από
ανεξάρτητο ελεγκτικό ή εκτιμητικό οίκο. Το τίμημα καθορίστηκε με ελεύθερες διαπραγματεύσεις
μεταξύ των μερών με βάση τα ακόλουθα δεδομένα:









Την αξία των αδειών λειτουργίας που διαθέτει το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.,
Την εύλογη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κυρίως των
εγκαταστάσεων και του ιατρικού εξοπλισμού που διαθέτει,
Τη φυσική γειτνίαση των δυο κλινικών που διευκολύνει στην πράξη την άμεση και ομαλή
συνεργασία καθώς και την απρόσκοπτη διενέργεια των καθημερινών εργασιών της κάθε
κλινικής,
Την υφιστάμενη πελατεία και το μερίδιο αγοράς που διαθέτει το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στοιχεία
τα οποία η Εταιρεία είναι σε θέση να αξιολογήσει άμεσα καθώς δραστηριοποιείται ενεργά
στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας,
Τη κάλυψη νέων υπηρεσιών υγείας που αφορά κυρίως σε παιδιατρικά και μαιευτικά
περιστατικά,
Την υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.,
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Τα οικονομικά μεγέθη του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., καθώς για το 2005 ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε σε € 62.047 χιλ. τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων έφθασαν
τις € 18.857 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τις € 16.838 χιλ.,
Τα διαθέσιμα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που για το 2005 αγγίζουν τα € 8.764 χιλ.,
Την αξία των συμμετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. σε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις που με
βάση τον ισολογισμό της 31.12.2005 ανέρχονταν σε € 17.131 χιλ. και αφορούν στην
συμμετοχή με ποσοστό 34% στην εταιρεία «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» που και αυτή δραστηριοποιείται στον κλάδο υγείας και
συγκεκριμένα είναι μαιευτική κλινική,
Την είσπραξη μερίσματος για τη χρήση 2005 από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ύψους € 0,31 ανά
μετοχή.
Το αναγνωρισμένο και υψηλού επιπέδου ιατρικό προσωπικό που διαθέτει αλλά και
συνεργάζεται το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.,
Την υψηλή αναγνωρισιμότητα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στην εγχώρια αγορά (brand name),
Τις προοπτικές ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
δραστηριοποιούμενο και λειτουργώντας παράλληλα και συμπληρωματικά με το ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακος που με τη σειρά τους
ελαχιστοποιούν το κόστος και μεγιστοποιούν την οικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Με βάση το τίμημα των € 28.943.845 για την εξαγορά του 12,21% του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. από την
Εταιρεία, η παράγωγη συνολική αποτίμηση του 100% ανέρχεται στο ποσό περίπου των € 237 εκ.
και διαμορφώνει πολλαπλασιαστή P/E μετά φόρων χρήσης 2005 στο 20,55. Αντίστοιχα ο δείκτης
EV/EBITDA με βάση τα στοιχεία της χρήσης 2005 διαμορφώνεται στο 12,76.
Με βάση το τίμημα των € 31.524.930 για την εξαγορά του 100% του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε. από την Εταιρεία διαμορφώνεται πολλαπλασιαστής P/E μετά φόρων (βάσει της
υπερδωδεκάμηνης χρήσης 8.8.03 - 30.06.2005) στο 29,22.
Η διαφοροποίηση ανάμεσα στο κόστος άμεσης απόκτησης και στο κόστος έμμεσης απόκτησης
μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ
των δύο πλευρών. Σημειώνεται ότι με την εν λόγω ενέργεια κατέστη δυνατή η απόκτηση από μια
συμπαγή ομάδα μετόχων, ενός σημαντικού ποσοστού στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
2.3

Τρόπος Καταβολής του Τιμήματος

Με την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης των μετοχών για την εξαγορά των
ποσοστών των δύο εταιρειών που υπεγράφησαν με τους πωλητές την περίοδο από 18.04.06
μέχρι 26.04.06 καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό τοις μετρητοίς.
Ειδικότερα, για την εξαγορά του 12,21% της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. καταβλήθηκε με την
υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης των αντίστοιχων μετοχών
συνολικά το ποσό των € €28.943.845.
Αντίστοιχα, για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. καταβλήθηκε
με την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης των αντίστοιχων
μετοχών συνολικά το ποσό των € 31.524.930.

2.4

Χρηματοδότηση της Εξαγοράς

Η χρηματοδότηση του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 12,21% του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και
ποσοστού 100% του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έγινε μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία έχει συνάψει την από 17.04.2006 σύμβαση δανείου ύψους € 62.000.000
με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (εφεξής «Τράπεζα»).
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Σκοπός του δανείου βάσει της σύμβασης είναι η απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών των
εταιρειών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. ούτως ώστε αμέσως ή εμμέσως η
Εταιρεία να αποκτήσει ποσοστό περίπου 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Η διάρκεια του δανείου
εκταμίευσης του δανείου
λήξεως του δανείου, ήτοι
ημερομηνία εκταμίευσης
αναληφθέν ποσό.

έχει οριστεί σε εννέα (9) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία
ήτοι από την 18.04.06. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. οφείλει, κατά την ημερομηνία
την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση εννέα μηνών από την
του, να αποπληρώσει το δάνειο καταβάλλοντας ολοσχερώς το

Το επιτόκιο του εν λόγω δανείου καθορίστηκε στο Διατραπεζικό Επιτόκιο EURIBOR ενός (1)
μηνός (EURIBOR 01) πλέον του Περιθωρίου ανερχόμενου σε 1,30% και της εισφοράς του Ν
128/75 καθώς και κάθε άλλης επιβαλλόμενης από τον Νόμο επιβάρυνσης.
Βάσει της σύμβασης οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της Τράπεζας καλύπτονται από τις ακόλουθες
εμπράγματες εξασφαλίσεις:
 Ενέχυρο επί των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. την
κυριότητα των οποίων απέκτησε το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με το προϊόν του εν λόγω δανείου και
εκχώρηση των απαιτήσεων υπέρ της Τράπεζας.
 Ενέχυρο επί των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. την κυριότητα των οποίων απέκτησε το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με το προϊόν του
εν λόγω δανείου και εκχώρηση των απαιτήσεων υπέρ της Τράπεζας.
 Ενέχυρο επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που έχει στην κυριότητα της η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και
εκχώρηση των απαιτήσεων υπέρ της Τράπεζας.
 Προσημείωση υποθήκης α΄ σειράς - η οποία θα καταχωρηθεί στα αρμόδια
υποθηκοφυλακεία μόνο στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης, προσήκουσας και ολοσχερούς
αποπληρωμής του δανείου κατά την ημερομηνία λήξεως - ποσού εξήντα οκτώ
εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 68.200.000) υπέρ της Τράπεζας επί των
ακόλουθων ακινήτων:
α) Γήπεδο εκτάσεως 11.107 τ.μ. στο Μαρούσι (θέση Κόκκινα Χώματα ή
Γεφυράκια), επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφο κτίριο συνολικής
επιφάνειας 30.144 τ.μ. όπου και λειτουργεί το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.,
β) Γήπεδο εκτάσεως 1.555,80 τ.μ. που συνορεύει με το ανωτέρω γήπεδο (α) στη
θέση Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια,
γ) Γήπεδο εκτάσεως 2.050 τ.μ. που συνορεύει με τα ανωτέρω γήπεδα (α), (β)
στη θέση Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια,
δ) Γήπεδο εκτάσεως 2.026 τ.μ. που συνορεύει με τα ανωτέρω γήπεδα (α), (β),
(γ) στη θέση Κόκκινα Χώματα ή Γεφυράκια.
Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι βάσει της σύμβασης, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να προβεί,
μέχρι την ημερομηνία λήξεως του δανείου, σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου.
Πρόθεση της Εταιρείας όπως εμφανίζεται και στα θέματα της πρόσκλησης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29.06.06, είναι η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον όπως επίσης και η έκδοση κοινού και μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου.
Συγκεκριμένα με βάση την από 29.06.06 πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Εταιρείας θα τεθούν προς συζήτηση στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα
θέματα:
 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον
 έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
 έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
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Επισημαίνεται ότι η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου θα επιτευχθεί είτε μέσω των ρευστών
διαθεσίμων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είτε μέσω κεφαλαίων που θα αντληθούν από τις ανωτέρω εταιρικές
πράξεις, στην τελευταία περίπτωση τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένου και του κανονισμού του Χ.Α. και ιδίως των προβλέψεων
του άρθρου 289.
Κατόπιν της αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 29.06.06
σημειώνεται ότι οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αποφασιστούν στην
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που ορίστηκε για τις 18.07.06.
2.5

Αναφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με την εξαγορά:
α) ποσοστού 12,21% μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και
β) ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αποκτώντας με αυτό
τον τρόπο έμμεσα ποσοστό 12,62% των μετοχών της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.,
αποκτά (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό περίπου 24,83% του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. γεγονός που δεν συνιστά
συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 και του άρθρου 4β του ν. 703/1977,
δεδομένου ότι το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δεν θα αποκτήσει μετά την εκπλήρωση των ανειλημμένων
δεσμεύσεων τον έλεγχο της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Κατά συνέπεια το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δεν
υποχρεούται σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

3

Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των Εταιρειών

Η Εταιρεία ουδεμία σχέση είχε με τις εταιρείες ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.,
πριν τη συμφωνία για την εξαγορά των ποσοστών τους.
Οι πωλητές των μετοχών και των δυο εξαγοραζόμενων εταιρειών, ουδεμία σχέση έχουν ή είχαν
ποτέ με την Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Περαιτέρω, δεν υπήρχαν προγενέστερες συναλλαγές μεταξύ του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και των
Εξαγοραζόμενων Εταιρειών, δεν έχουν παρασχεθεί εκατέρωθεν εγγυήσεις, ούτε υφίστανται
οικονομικές συνεργασίες ή άλλες συμφωνίες.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εν λόγω εξαγοράς και γενικότερα της συνεργασίας η οποία
ανακοινώθηκε με το από 24.03.06 Δελτίο Τύπου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ο κ. Μαρουδής Χρήστος ο
οποίος είναι γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχει αναλάβει από
τις 03.04.2006 καθήκοντα Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

4

Επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του «Διαγνωστικό και
Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» και τις Προοπτικές του

Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
χαρακτηρίζεται από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού αλλά και από σημαντικές προοπτικές
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, η
αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας, η ανάγκη για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αλλά και η στροφή
προς την ιδιωτική ασφάλιση που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό αποτελούν τους βασικότερους
παράγοντες που όχι μόνο ενισχύουν αλλά και επιβάλλουν την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας. Στα πλαίσια αυτά φιλοδοξία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι η παροχή
ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με τη δημιουργία ενός μεγάλου και
εύρωστου ομίλου στο χώρο της ιδιωτικής υγείας.
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Οι εν λόγω εξαγορές στις οποίες προχώρησε το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στόχο έχουν ακριβώς την
συγκέντρωση δυνάμεων στο χώρο της υγείας. Η υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας και
συνεργασίας με το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. αναμένεται να οδηγήσει σε μεγιστοποίηση της απόδοσης της
Εταιρείας και σε θωράκιση της περιουσίας των μετόχων της καθώς οι στρατηγικοί στόχοι των δύο
κλινικών είναι απόλυτα παράλληλοι και συμπληρωματικοί.
Οι άμεσες και αυτονόητες επιχειρηματικές θετικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακος που θα
επιτευχθούν ενισχύονται και από την φυσική γειτνίαση των δύο κλινικών καθώς εξομαλύνονται οι
πρακτικές διαδικασίες της συνεργασίας δημιουργώντας ένα ενιαίο χώρο για την παροχή
ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, μέσω της εν λόγω εξαγοράς θα διευρυνθεί άμεσα η πελατειακή βάση της Εταιρείας
καθώς θα είναι δυνατή η αλληλοκάλυψη των δυο κλινικών ενώ θα αντιμετωπιστεί η υπερβαίνουσα
πληρότητα που μέχρι σήμερα ενδεχομένως να δημιουργούσε προβλήματα καθώς θα είναι δυνατή
η χρήση των εγκαταστάσεων και των τμημάτων και των δύο κλινικών.
Από την εξαγορά των δύο εταιρειών προσδοκάται μεσοπρόθεσμα σημαντική ενίσχυση των
οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας που θα προκύψει από την μερισματική πολιτική των
εξαγοραζόμενων εταιρειών καθώς παρουσιάζουν διαχρονική σταθερή κερδοφορία και κατά
συνέπεια υψηλή μερισματική απόδοση. Επισημαίνεται ότι το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δικαιούται το μέρισμα
ύψους € 0,31 ανά μετοχή που έχει ανακοινώσει το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για τη χρήση 2005 ήτοι €
1.281.919,75 για τις 4.135.225 μετοχές του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που κατέχει άμεσα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και €
1.325.158,24 για τις 4.274.704 μετοχές του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που κατέχει το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.
Επιπρόσθετα, οι εν λόγω εξαγορές θα έχουν ως αποτέλεσμα στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., το μεν ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να ενοποιείται με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης, το δε ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. να ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η
παραπάνω ενοποίηση των δυο εταιρειών εκτιμάται ότι θα επιφέρει μηδενική ποσοστιαία μεταβολή
στον προβλεπόμενο για τη χρήση 2006 ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ενώ
εκτιμάται ότι τα προβλεπόμενα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για τη χρήση 2006
θα επηρεαστούν θετικά σε ποσοστό της τάξης περίπου του 8%. Σημειώνεται ότι από τις εν λόγω
εξαγορές εκτιμάται ότι θα προκύψουν και θετικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακος μεταξύ των
εταιρειών οι οποίες όμως στην παρούσα φάση δεν δύναται να ποσοτικοποιηθούν.
Για τη διερεύνηση και μελέτη των περιοχών και τομέων όπου θα μπορούσε να επικεντρωθεί η
στρατηγική συνεργασία των δύο κλινικών έχει συσταθεί Κοινή Επιτροπή Εργασίας από
εκπροσώπους και των δύο πλευρών η οποία θα εισηγείται στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο
εταιρειών, τα οποία θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνα για την υιοθέτηση ή μη των προτάσεων
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι:





κ.
κ.
κ.
κ.

Μπουχώρης Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Κυπριανίδης Αναστάσιος, μέλος Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Πεφάνης Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Παπαγιάννης Δημήτριος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι εργασίες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:





Εντοπισμός περιοχών διοικητικών, τεχνικών ή υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπου
κοινές δράσεις μπορούν να προκαλέσουν θετικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακος με
απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση
της οικονομικής απόδοσης των δύο εταιρειών,
Άμεση συνεργασία των συνεργαζομένων ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και
αντίστροφα,
Κάλυψη υπερβαίνουσας πληρότητας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για ανάγκες κανονικής νοσηλείας,
Μονάδος Εντατικής Θεραπείας κλπ σε χώρους του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και αντίστροφα,
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Κάλυψη πελατείας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. που αφορά παιδιατρικά περιστατικά από την
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.,
 Κάλυψη πελατείας του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. σε τομείς που δεν υπάρχουν σήμερα, π.χ. GammaKnife κ.λπ. στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Οι αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Εργασίας θα είναι καθαρά εισηγητικές και η τελική
απόφαση της υιοθετήσεως ή μή των προτάσεων αυτών θα παραμένει στις αρμοδιότητες των
Διοικητικών Συμβουλίων, ενώ οποιαδήποτε συνεργασία δεν θα θίγει την νομική και διοικητική
αυτοτέλεια των δύο εταιρειών.


Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να εμπεδωθεί κλίμα καλής συνεργασίας και εμπιστοσύνης που
θα βοηθήσει σε μια ενδεχόμενη οργανωτική σύγκλιση των δύο κλινικών, το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. θα
εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με ένα μέλος έτσι ώστε να
παρακολουθείται ο τρόπος λειτουργίας του (βλ σχετική αναφορά στην ενότητα 3
«Προϋπάρχοντες Δεσμοί μεταξύ των εταιρειών»).
Τέλος σε δεύτερο στάδιο και αφού έχει δοκιμασθεί με επιτυχία στην πράξη η εν λόγω συνεργασία
και έχουν προκύψει κοινά οφέλη για τις δύο εταιρείες, η προαναφερθείσα Επιτροπή θα ετοιμάσει
επιχειρησιακό σχέδιο και θα μελετήσει τις λεπτομέρειες πιθανής συγχωνεύσεως των δύο
εταιρειών.

5
5.1

Πληροφορίες για την Εξαγοράζουσα
Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία Α.Ε.»

Εταιρεία

«Διαγνωστικό

και

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με την 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.
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:
α.
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Η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση προτύπου θεραπευτικού και διαγνωστικού κέντρου
στην περιοχή της Αττικής, υψηλού επιστημονικού επιπέδου, με σκοπό την προληπτική
εξέταση και θεραπεία ασθενών, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης, ως και η
ίδρυση παρόμοιων μονάδων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, σύμφωνα με τη διάταξη
της παραγράφου 2β του άρθρου 2 του Καταστατικού.
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β.

Η παροχή υπηρεσιών υγείας και σε εξωτερικούς ασθενείς με τα λειτουργούντα τμήματα και
εργαστήρια της Κλινικής.

γ.

Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή ιατρικής έρευνας και μεθόδων
θεραπείας.

δ.

Η επιδίωξη επιστημονικής συνεργασίας και επαφών της Εταιρείας με τους πιο
αναγνωρισμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών
στους διάφορους κλάδους της ιατρικής επιστήμης, όπως και η προαγωγή της επιστημονικής
έρευνας με κάθε τρόπο, ήτοι με μελέτες, ανακοινώσεις, εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών
κ.λπ. μέσων, ή συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που υφίστανται ή
πρόκειται να συσταθούν ως και κάθε σχετική δραστηριότητα, μέσα στα πλαίσια των σκοπών
της Εταιρείας.

ε.

Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε χώρου που βρίσκεται στην Κλινική,
στεγασμένου ή όχι, ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και χρησιμεύει άμεσα ή έμμεσα για
εξυπηρέτηση ασθενών, συνοδών, συγγενών ή επισκεπτών, των νοσηλευομένων ή της
Κλινικής.

στ. Η
παροχή
κάθε
είδους
υπηρεσιών
(διοικητικών-διαχειριστικών,
οργανωτικών,
συμβουλευτικών, οικονομικών κ.λπ.) σε θέματα υγείας προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
Κέντρα, Κλινικές ή γιατρούς στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών
επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
ζ.

Η δημιουργία προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα ή την
αλλοδαπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

η.

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.

θ.

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.

Με την από 14.01.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
(ΦΕΚ 910/03.02.2003) 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
2003 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 εισήχθει για πρώτη φορά στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 7η
Ιουνίου 2002. Σήμερα η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στη κατηγορία της Μεσαίας και
Μικρής Κεφαλαιοποίησης.
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5.1.1

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 ένδεκα (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 ΑθηνώνΠειραιώς, 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.
Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία διαθέτει τις παρακάτω ειδικές άδειες:
Α/Α

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

1.

Δ.Υ.
20920/27.10.2003

2.

Δ.Υ.
1673/18.02.2004
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ΙΣΧΥΣ
ΑΔΕΙΑΣ
31.12.2006

31.12.2006

ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ

Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς
Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Ανατολικού Τομέα
Τμήμα Υπηρεσιών
Υγείας

Ανανέωση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου
ακτινοβολιών κατ. Χ- 3 της Γενικής
Κλινικής «Υγεία». Η άδεια περιλαμβάνει
δύο
αξονικούς
τομογράφους,
δύο
ψηφιακούς
αγγειογράφους,
τρία
συστήματα
ακτινογράφησης,
δύο
συστήματα ακτινοσκόπησης, ένα σύστημα
λιθοτριψίας, έξι φορητά ακτινογραφικά
συστήματα,
ένα
μαστογράφο,
ένα
ορθοπαντογράφο,
και
ένα
οστεοπυκνόμετρο.
Χορήγηση ειδικής άδειας ιοντιζουσών
ακτινοβολιών
εργαστηρίου
ακτινοθεραπείας κατ. Ε, Τ, και Β της
Γενικής Κλινικής «Υγεία» και χορήγηση της
ειδικής άδειας για το γραμμικό επιταχυντή
Primus 18MV και του συστήματος Gamma

Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς
Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Ανατολικού Τομέα
Τμήμα Υπηρεσιών
Υγείας
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Α/Α

ΙΣΧΥΣ
ΑΔΕΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ
Knife. Η άδεια περιλαμβάνει:
Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας Ε: με τρεις
γραμμικούς επιταχυντές και ένα εξομοιωτή
θεραπείας, Εργαστήριο Βραχυθεραπείας Β:
με
εργαστήριο
ενδοκοιλωτικής
ακτινοβόλησης, εργαστήριο θεραπείας
προστάτη με μόνιμα εμφυτεύματα πηγών Ι
– 125, εργαστήριο Τ: με σύστημα Gamma
Knife.

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
1.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Δ.Υ.
26315/30.09.
2002

ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών – Πειραιώς
Ανατολικός Τομέας
Διεύθυνση Υγείας

2.

7231/03/15.01.
2004

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών – Πειραιώς
Ανατολικός Τομέας
Διεύθυνση Υγείας

3.

11376/12.05.
2005

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

5.1.2

ΘΕΜΑ
Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Κλινικής Υγεία,
Δυναμικότητας 369 κλινών, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις καλής λειτουργίας του Π.Δ. 235/2000. Η
Εταιρεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 6.1 και 6.2
της υπ΄ αριθμ. Α3β/Φ.15/18198/90, κοινής Υπουργικής
Απόφασης οπότε δικαιούται νοσηλείου χωρίς έκπτωση.
Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Κλινικής Υγεία,
Δυναμικότητας 369 κλινών, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις καλής λειτουργίας του Π.Δ. 235/2000. Η
Εταιρεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 6.1 και 6.2
της υπ΄ αριθμ. Α3β/Φ.15/18198/90, κοινής Υπουργικής
Απόφασης οπότε δικαιούται νοσηλείου χωρίς έκπτωση.
Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Κλινικής Υγεία,
δυναμικότητας 369 κλινών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Α3β/Φ.15/18198/90 κοινής Υπουργικής Απόφασης
οπότε δικαιούται νοσηλείου χωρίς έκπτωση.

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

1.

131.184
(απεικόνιση)

2.

131.185
«υγεία»

Κλάση
42
ιατρικές
υπηρεσίες
42
ιατρικές
υπηρεσίες

Εγκριτική
Απόφαση

Ημερομηνία
Λήξης

ΔΕΒΙ Νο:

982/1997

13.06.2006

12/1997

983/1997

13.06.2006

12/1997
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131.186
(αναπαράσταση του
οικοδομήματος)
145.134
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ &
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ»
(αναπαράσταση της
κεφαλής της Θεάς
Υγείας)

3.

4.

42
ιατρικές
υπηρεσίες
42
ιατρικές
υπηρεσίες

984/1997

13.06.2006

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.
5.2

Ιστορικό

1970
Ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με την επωνυμία «Διαγνωστικόν και Νοσηλευτικόν Κέντρον
«ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» από ιατρούς, που κατά το πλείστο τους είναι καθηγητές στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής της ιδρυτικής ομάδας των 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 την 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).
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.».
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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 Χ.Α. Με την εισαγωγή των μετοχών
της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 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 πληροφορίας.
Το Μάιο του 2002, η Εταιρεία προχωρά στη σύναψη μιας ιδιαιτέρως σημαντικής συμφωνίας
διασύνδεσης με το διεθνώς αναγνωρισμένο Harvard Medical International, μη κερδοσκοπικό
οργανισμό της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard.
Τον Ιούνιο του 2002, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
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 2003 το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000
(02.38/882 ΕΛΟΤ).
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εξαγόρασε και το υπόλοιπο 40% της εταιρείας 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 η Εταιρεία 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 κατείχε (ήτοι το 30%). Το ΥΓΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στο χώρο της
Εταιρείας 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
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ANIZ Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.
Τον Μάϊο του 2006 το τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων - Αξονικού Τομογράφου
(PET/CT) πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000.
5.2.1

Επιτεύγματα – Συνεργασία με Harvard

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. στον χώρο της υγείας
στην Ελλάδα είναι:
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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)
Διασύνδεση με Harvard Medical International (έτος 2002)
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Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (έτος 2002)
Ακτινοθεραπεία I.M.R.T (2003)
Ακτινοχειρουργική με Gamma Knife (έτος 2004)
Τομογραφία PET/CT (έτος 2004)

Διασύνδεση ΥΓΕΙΑ Α.Ε.-Harvard Medical International
Το Μάιο του 2002, η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη μιας στρατηγικής σημασίας συμφωνία
διασύνδεσης με το διεθνώς αναγνωρισμένο Harvard Medical International, μη κερδοσκοπικό
οργανισμό της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard. Στα πλαίσια υλοποίησης της εν
λόγω συμφωνίας - συνεργασίας, προβλέπονται:







η δημιουργία Επιτροπής Διοίκησης έργου για τον συντονισμό των ενεργειών των δύο
μερών προς την υλοποίηση των στόχων της συνεργασίας,
ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα
πρότυπα των συνεργαζομένων Νοσοκομείων της Ιατρικής Σχολής του Harvard,
η εκπαίδευση των συνεργατών ιατρών και του προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (Ιατρικό,
Νοσηλευτικό, Διοικητικό) σε θέματα που αφορούν τις ειδικεύσεις τους,
η σταδιακή, ως αποτέλεσμα των προηγούμενων, πιστοποίηση του επιστημονικού
προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με ενεργή συμμετοχή στην διασύνδεση ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - Harvard
Medical International ως μέλη του Harvard Medical International,
η προετοιμασία δημιουργίας Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία, ως αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών, δικαιούται τη χρήση της επωνυμίας “Harvard
Medical International”.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2005, συμφωνήθηκε από τα δυο μέρη η προετοιμασία
πιστοποίησης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., με σύμβουλο το ΗΜΙ, κατά το πρότυπο του Joint Commission
International του Αμερικάνικου Οργανισμού Πιστοποίησης Οργανισμών Παροχής Υγείας. Το έργο
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2006 θα έχει διετή διάρκεια και θα οδηγήσει στην πιστοποίηση
του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά JCI.
5.3

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 πελάτες –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, ΦΙΑΠ, Ε.Π.
10 Εξωτερικά Ιατρεία
Τμήμα διασφάλισης ποιότητας

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 πελάτη – ασθενή.
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Δίκτυο Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Οι σχέσεις συνεργασίας της Εταιρείας με τους ιατρούς διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
α) Έμμισθη σχέση συνεργασίας.
β) Ιατροί οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά επί των εσόδων των τμημάτων των οποίων είναι
επικεφαλής ή με ανά πράξη οριζόμενη αμοιβή.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Εταιρεία, 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.
5.4

Τομείς, Τμήματα και Κλινικές

Παθολογικός Τομέας
Ο Παθολογικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές:
Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Γ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Δ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Α’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διευθυντής

Ειδ. Παθολόγος:

Διευθυντής

Παθολόγος:

Αναπ. Διευθυντής

Ειδ. Παθολόγος:
Παθολόγος:

Διευθυντής
Αναπ. Διευθυντής

Ειδ. Παθολόγος:

Διευθυντής

Ειδ. Παθολόγος:

Διευθυντής

Αμ. Επικ. Καθηγητής:

Διευθυντής

Καρδιολόγος:

Αναπ. Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΘΑ ΤΣΙΑΒΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕΣΚΕΣΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΠΙΛΗΣ

Αμ. Επικ. Καθηγητής:
Καρδιολόγος:
Καρδιολόγος:

Διευθυντής
Αναπ. Διευθυντής
Αναπ. Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Διευθυντής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΝΗΣ

Αναπ. Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΖΗ

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΠαθολόγοςΟγκολόγος:
ΠαθολόγοςΟγκολόγος:

Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΠαθολόγοςΟγκολόγος:

Διευθυντής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΑιματολόγοςΟγκολόγος:

Διευθυντής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ

Αμ. Επικ. Καθηγητής:

Διευθυντής

Διαβητολόγος:
Διαβητολόγος:

Διευθυντής
Αναπ. Διευθυντής

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

18

Παθολόγος:

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΠΑΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΤΑΡΑΟΥΝΕ
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Το αντικείμενο εργασιών των παραπάνω κλινικών έχει ως εξής:
Κλινικές: έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εσωτερική
 Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ Παθολογικές
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
προσερχομένων 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.
 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.
 Διαβητολογική Κλινική: η εν λόγω κλινική ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση, και τη
θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη. Η κλινική είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό.
Χειρουργικός Τομέας
Ο Χειρουργικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές:
Α’ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Β’ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Καρδιοχειρουργός:
Καρδιοχειρουργός:
Καρδιοχειρουργός:

Διευθυντής
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑTΤΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
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Αμ. Επικ. Καθηγητής:

Αναπ.
Διευθυντής
Διευθυντής

Χειρουργός:

Διευθυντής

Καρδιοχειρουργός:
Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Χειρουργός:
Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Δ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Αναπλ. Καθηγητής:
Χειρουργός:
Χειρουργός:
Χειρουργός:
Νευροχειρουργός:
Νευροχειρουργός:

Ορθοπεδικός:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΜΑΝΗΣ

Α’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Αμ. Επικ. Καθηγητής:

Β’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Ουρολόγος:

Διευθυντής

Αγγειοχειρουργός:

Διευθυντής

Δ’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘ.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & LASER
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
Α’ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ &
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β’ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ορθοπεδικός:

Αναπλ. Καθηγητής:
Ορθοπεδικός:

Γ’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΧΕΝΙ ΤΑΟΥΦΙΚ
ΑΛΕΞΗΣ ΙΑΓΜΟΥΡ
ΜΑÏΚΛ ΤΟΡΡΕΝΣ

Διευθυντής

Ορθοπεδικός:
Β’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΝΗΣ

Νευροχειρουργός:

Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής
Διευθυντής
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής
Διευθυντής

Α’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
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Αναπ.
Διευθυντής
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής
Διευθυντής
Διευθυντής
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αμ. Επικ. Καθηγητής:
Ορθοπεδικός:
Ορθοπεδικός:

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΗΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ

Αγγειοχειρουργός:

Αναπ.
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής

Χειρουργός:

Διευθυντής

ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Πλαστ. Χειρουργός:

Διευθυντής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΣΤΟΥ

Πλαστ. Χειρουργός:

Αναπ.
Διευθυντής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ

Πλαστ. Χειρουργός:

Διευθυντής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

Καθηγητής:

Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΧΑΣ

Γυναικολόγος:

Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Γυναικολόγος:

Διευθυντής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

Αγγειοχειρουργός:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΜΗΛΑΣ
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Ωτορινολαρυγγολόγος:
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

Ωτορινολαρυγγολόγος:
Ωτορινολαρυγγολόγος:

Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής
Αναπ.
Διευθυντής

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΓΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΕΛΗΣ

Το αντικείμενο εργασιών των παραπάνω κλινικών έχει ως εξής:
 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.
 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.
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 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.
 Κλινική Καρδιάς και Αγγείων: δραστηριοποιείται στον χώρο της καρδιακής και αγγειακής
χειρουργικής.
 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 καθώς 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 πιο σύγχρονες θεραπείες συμπεριλαμβανομένων της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης,
GIFT και του Προεμφυτευτικού Ελέγχου των Εμβρύων.
 Β΄ Γυναικολογική Κλινική: 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.
 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.
5.5

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. λειτουργούν δύο μοναδικά για τα
ελληνικά δεδομένα τμήματα, το τμήμα PET/CT και το τμήμα Gamma Knife. Τα εν λόγω τμήματα
είναι τα μόνα που λειτουργούν στον Ελλαδικό χώρο και διαθέτουν τα πλέον εξειδικευμένα
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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:
 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 24ώρη 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 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω τμήμα βρίσκεται σε
διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ).
 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
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.
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Το τμήμα Gamma Knife του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι άρτια στελεχωμένο από Νευροχειρουργούς,
Ακτινοθεραπευτές, Αναισθησιολόγους.
 Τμήμα PET/CT
Στην Εταιρεία λειτουργεί το μοναδικό PET/CT 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 υπερ-μεταβολικούς 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, παχέος 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 πιστοποιήθηκε πρόσφατα κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ).
 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.
 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 η οποία είναι και μοναδική στην Ελλάδα και ασχολείται 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
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εξειδίκευσης και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα απεικονιστικά και εργαστηριακά τμήματα
του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
 Απεικονιστικό Τμήμα Μαστού
Είναι εξοπλισμένο με 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 δύο υπερσύγχρονους αξονικούς τομογράφους (Siemens) και
οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ).
 Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο
Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο ασχολείται με τις κλασσικές 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 τρία (3) ακτινολογικά ψηφιακά συστήματα, ένα (1)
ακτινοσκοπικό ψηφιακό μηχάνημα, τέσσερα (4) φορητά ακτινολογικά μηχανήματα και δύο (2)
φορητά ακτινοσκοπικά (C-ARM) για χρήση στο χειρουργείο.
 Εργαστήριο Αιμοδυναμικών Επεμβάσεων, Επεμβατικής
Νευροακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας

Καρδιολογίας,

Παρεμβατικής

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.
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 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.
Σημειώνεται δε ότι οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ).
 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.
 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.
Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του τμήματος αυτού είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001: 2000
(ΕΛΟΤ).
 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 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.
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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 φώς, διερευνάται η δερματική αλλεργία και καταπολεμάται η
φωτογήρανση.
 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 απο 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

27

Πληροφοριακό Σημείωμα

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.
 Τμήμα Υπερήχων Κοιλίας
Το τμήμα υπερήχων κοιλίας διαθέτει σύγχρονους έγχρωμους υπερηχοτομογράφους υψηλής
ευκρίνειας και ιδιαίτερης διαγνωστικής ταχύτητας. Το τμήμα υπερήχων κοιλίας 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
ιατρείο στελεχώνεται από Καρδιολόγους ειδικευμένους στην Υπερηχοτομογραφία και διοικητικό
προσωπικό.
 Τμήμα Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Περιοδοντολογίας
Το τμήμα αυτό σε συνεργασία με το Ι.Τ.Ο.Ι. (Ιnternational Team of Oral Implantology) και το
Πανεπιστήμιο της Βέρνης διεξάγει 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
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 σύγχρονης 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. βρίσκονται καθημερινά σε πλήρη ετοιμότητα σε
εικοσιτετράωρη βάση με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των κατ’ οίκων
νοσηλευόμενων ασθενών καθώς και σε κάθε άλλη κλήση (τηλ. 1051) για άμεση ιατρική βοήθεια
εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οι κινητές μονάδες αποτελούνται από έναν ιατρό, μία
νοσηλεύτρια και ένα νοσοκόμο και έχουν πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό, υγειονομικό και
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φαρμακευτικό υλικό. Επιπρόσθετα, μέσω της χρήσης της Τηλεϊατρικής, οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονται στον φάκελο του ασθενούς σχετικά με την πάθησή του μπορούν να
αποστέλλονται σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και να πραγματοποιείται η γνωμάτευση εξ’
αποστάσεως.
 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 νοσηλεύτρια.
 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.
 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
 Μονάδα Λιθοτριψίας
Η μονάδα Λιθοτριψίας είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σε λειτουργία στη χώρα μας μηχάνημα
MFL 5000 (Dornier) για την εξωσωματική αντιμετώπιση των λίθων του ουροποιητικού
συστήματος με αποτελεσματικότητα που ανέρχεται στο 90-95%.
 Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας
Η μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διεξαγωγή
μαγνητικών τομογραφιών, δηλαδή τη λήψη εικόνας, χωρίς τη χρήση ακτινών-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 κλασσικών μαγνητικών τομογραφιών, αγγειογραφίες σε όλο το σώμα, μαστογραφίες,
χολοκυστογραφίες και εξετάσεις διάχυσης και διήθησης ώστε να αποκαλύπτονται και οι
μικρότερες βλάβες του εγκεφάλου. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του τμήματος αυτού έχουν
πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 (ΕΛΟΤ).
 Νεφρολογική Μονάδα
Στόχος της μονάδας αυτής είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη νεφρολογική
Επιπλέον, υπάρχει και ερευνητικό τμήμα το οποίο έχει ως αντικείμενο
παθογενετικών μηχανισμών νοσημάτων που έχουν κατά κύριο λόγο σχέση
λειτουργία. Η νεφρολογική μονάδα της Εταιρείας είναι άρτια εξοπλισμένη σε
ιατρικό εξοπλισμό, στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και διαθέτει
αιμοκάθαρσης.

αποκατάσταση.
τη διερεύνηση
με τη νεφρική
ότι αφορά τον
28 μηχανήματα

 Μονάδες Laser Αισθητικής Χειρουργικής
Στις μονάδες αυτές πραγματοποιείται θεραπεία της υπερτρίχωσης και αφαίρεση δερματοστιξιών
(τατουάζ). Η θεραπεία είναι ανώδυνη και δεν προκαλεί επιπλοκές. Επιπροσθέτως, στις μονάδες
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διενεργούνται επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής όπως θεραπείες παθήσεων του δέρματος,
πλαστική βλεφάρων και μεταμόσχευση μαλλιών.
 Μονάδα 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.
 Μονάδα 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 Μονάδα Laser Μυωπίας
Η μονάδα διαθέτει μονάδα Laser Μυωπίας και διενεργεί επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας με Laser.
5.6

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχοντας ως γνώμονα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου
προέβη στην εφαρμογή ενός Προγράμματος Διαχείρισης Ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει
εκπονηθεί και εφαρμόζεται στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με το Harvard
Medical International δίνοντας την δυνατότητα στην Εταιρεία να λειτουργεί με τις πλέον
αναδειγμένες και διεθνώς αποδεκτές ιατρικές μεθόδους.
Το πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Νοσοκομείου μέσω ενός συστήματος μέτρησης,
ανασκόπησης και αναφοράς επιδόσεων σε σχέση με άλλες μονάδες αντίστοιχης δραστηριότητας
(benchmarking). Θέτει με αυτόν τον τρόπο τα όρια μέσα στα οποία οι υπηρεσίες του
Νοσοκομείου θα πρέπει να παρέχονται και δίνει το έναυσμα για την συνεχή βελτίωση αυτών.
Στα πλαίσια του τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας που δημιούργησε η Εταιρεία, προχώρησε στη
θεσμοθέτηση Κεντρικού Συμβουλίου Ποιότητας και πέντε επιτροπών καθώς και στη σταδιακή
Πιστοποίηση κατά ISO διαφόρων ιατρικών της τμημάτων.
Οι Επιτροπές Ποιότητας που λειτουργούν στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι:
 Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων: Σκοπός της είναι η δημιουργία προτύπων και διαδικασιών
ελέγχου για την πρόληψη και τον έλεγχο νοσοκομειακών λοιμώξεων, ανθεκτικών παθογόνων
καθώς και την ελαχιστοποίηση των πιθανών σχετικών κινδύνων για τους εργαζόμενους.
 Επιτροπή Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας: Στόχος της είναι η διαρκής βελτίωση των
διεργασιών που διέπουν την ορθή διαχείριση των ιατρικών φακέλων.
 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφάλειας: Σκοπός της είναι η δημιουργία,
υλοποίηση και συνεχής βελτίωση των διεργασιών που έχουν σαν στόχο την διαχείριση
κινδύνων όπως φυσικές καταστροφές, φωτιά, ραδιομόλυνση, κ.λπ.
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 Επιτροπή Ποιότητας: Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η δημιουργία και
παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας του νοσοκομείου διαμέσου της υλοποίησης ενός
συστήματος συλλογής και αξιοποίησης σχετικών δεδομένων.
 Επιτροπή Φαρμάκων: Στοχεύει στη διαρκή ανασκόπηση των διεργασιών που οδηγούν στην
ασφαλή χορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς.
Τα ήδη Πιστοποιημένα ιατρικά τμήματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι:
 το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Αρ. Πιστ. 02.38/499, ΕΛΟΤ),
 το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Αρ. Πιστ. 02.38/882, ΕΛΟΤ),
 το Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου & Οστεοπόρωσης (Αρ. Πιστ.
02.38/499.2, ΕΛΟΤ),
 το Τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων - Αξονικού Τομογράφου (PET/CT)
(Αρ. Πιστ. 02.38/499.3, ΕΛΟΤ).
Σε διαδικασία Πιστοποίησης βρίσκονται τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. καθώς και οι
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του νοσοκομείου.
Παράλληλα, και ως επιστέγασμα των ενεργειών της Εταιρείας στην κατεύθυνση της ποιοτικής
αναβάθμισης του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται στο Νοσοκομείο, έχει ξεκινήσει η
προετοιμασία πιστοποίησής του κατά το διεθνές και παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο Joint
Commission International (JCI), το οποίο αφορά αποκλειστικά πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών
υγείας. Όταν ολοκληρωθεί ο στόχος αυτός, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. θα αποτελεί το μοναδικό νοσοκομείο
στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα λίγα νοσοκομεία στην Ευρώπη, που θα τυγχάνει αυτής της
αναγνώρισης.
5.7

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
κέντρο 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 παχέος εντέρου (Familial Adenomatous Polyposis Coli, FAP). Στο
πρόγραμμα αυτό γίνεται έλεγχος μεταλλαγών στο γονίδιο APC στα μέλη οικογενειών με
οικογενή πολυποδίαση παχέος εντέρου.
Κληρονομούμενος μη πολυποδιακός καρκίνος του παχέος εντέρου (HNPCC). Στο
πρόγραμμα αυτό γίνεται έλεγχος μεταλλαγών στα γονίδια MMRG στα μέλη οικογενειών με
μη πολυποδιακό καρκίνο του παχέος εντέρου
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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).
5.8

Μετοχική Σύνθεση

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών την 07.06.2002. Σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της
Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.
Η μετοχική σύνθεση με βάσει το μετοχολόγιο της 06.06.2006 και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
του Π.Δ. 51/1992, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΜΑRFΙΝ CΑΡΙΤΑL S.Α.
Αρβανίτου Ιωάννα
Ευρύ Επενδυτικό Κοινό με
ποσοστό κάτω του 5%
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
20.016.028
10.184.824

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
46,77%
23,80%

12.599.148

29,43%

42.800.000

100,00%

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των μετοχών την 06.06.2006:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
1-100
101-200
201-500
501-1.000
1.001-10.000
10.001 – 1.000.000
1.000.001 και άνω
ΣΥΝΟΛΟ
5.9

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
%
462
11,79%
411
10,49%
796
20,31%
1229
31,36%
819
20,90%
199
5,08%
3
0,08%
3.919 100,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
%
28.217
0,07%
73.341
0,17%
308.692
0,72%
823.170
1,92%
2.784.970
6,51%
6.961.418
16,26%
31.820.192
74,35%
42.800.000
100,00%

Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρείας

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του διοικείται από 5μελές Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 03.04.2006 συνεδρίασή του αποφάσισε την παραίτηση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέων σε αντικατάσταση αυτών. Ειδικότερα με
την από 03.04.2006 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται, σε
σώμα ως εξής:
Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου - Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος και
Αντιπρόεδρος της MARFIN F.G, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10.
Χρήστος Μαρουδής του Γεωργίου - Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος, Ιατρός, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, νυν Γραμματέας του Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ,
κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 44.
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Πασχάλης Μπουχώρης του Αναστασίου - Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
Οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών αρ. 40.
Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου - Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύντρια Ανθρωπίνου
Δυναμικού της MARFIN F.G., κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10.
Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Αγ. Αποστόλων αρ. 6.
Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 14
παρ. 4 του Καταστατικού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πασχάλη Μπουχώρη του δικαιώματος
όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου μέχρι του
ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για όλες τις πράξεις που αφορούν τη διοίκηση
της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και από
κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αρετή Σουβατζόγλου ανεξαρτήτως ποσού.
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.
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 πενταμελές και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου απαρτίζεται από ιατρούς καταξιωμένης εμπιστοσύνης
και κύρους. Το παρόν Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 06.05.2005 και η
σύνθεση του είναι η ακόλουθη:






Βασίλειος Σεϊτανίδης, Πρόεδρος, Αιματολόγος
Κοσμάς Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος, Χειρούργος Θώρακος
Νικόλαος Βακάλης, Μέλος, Μικροβιολόγος
Κωνσταντίνος Γεωργιλής, Μέλος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Χαράλαμπος Πασκαλής, Μέλος, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 43 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 τμημάτων.
Μετά από αίτημα του Προέδρου ή του Γενικού Διευθυντή 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 το
Γενικό Διευθυντή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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.
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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 καταστατικού.
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, το οποίο αποτελείται από τους εξής:
Ευστάθιος Δερβεντζής του Νικολάου - Οικονομικός Διευθυντής
Γεννήθηκε το 1942 και σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Εργάστηκε επί σειρά ετών σαν Προϊστάμενος Λογιστηρίου σε διάφορες
εταιρείες. Από το 1977 εργάζεται στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αρχικά σαν Προϊστάμενος και Διευθυντής
Εσωτερικού ελέγχου και από το 2001 κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Είναι
παντρεμένος με 1 παιδί.
Δημήτριος Δρόλιας του Χαραλάμπους - Νομικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1937. Αποφοίτησε από το Νομικό τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει επί
σειρά ετών νομικός σύμβουλος σε πολλές Ανώνυμες Εταιρείες. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις
υπηρεσίες του σαν νομικός σύμβουλος από το 1978. Είναι παντρεμένος με 2 παιδιά.
Ηρώ Κουρεμέτη του Εμμανουήλ – Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου
Η Κυρία Κουρεμέτη εργάστηκε στον Όμιλο της Chipita Ιnternational ως Διευθύντρια Λογιστηρίου
και χρηματοοικονομικών για 5 χρόνια. Επίσης έχει εργαστεί στον Όμιλο της Δέλτα ως Διευθύντρια
Χρηματοοικονομικού & Επενδυτικών Σχέσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού για 9
χρόνια. Έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το State University of New York και MBA από το
George Washington University. Από τις 20 Ιουνίου 2006 κατέχει τη θέση της Διευθύντριας
Εσωτερικού Ελέγχου στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Δημήτρης Λινός του Ανδρέα - Διευθυντής Διεθνών Ακαδημαϊκών Σχέσεων
Γεννήθηκε το 1951 και είναι άμισθος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
Διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε
Αντώνης Βουκλαρής του Αναστασίου – Διευθυντής Μάρκετινγκ
Γεννήθηκε το 1970. 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 εταιριών υπηρεσιών Υγείας και πολυεθνικών εταιριών προϊόντων υγείας. Είναι
απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας, έχει μετεκπαιδευτεί στην
κοινωνική ψυχολογία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Μάϊο του 2006. Είναι
παντρεμένος με 2 παιδιά.
Φλόηντ-Άντωνυ Ραππ του Φλόηντ-Αντωνυ - Διοικητικός Διευθυντής
Γεννήθηκε το 1952. 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 καθώς επίσης κατείχε Διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα στο Ωνάσειο
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Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στον Όμιλο Ιnteramerican Insurance. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει
τις υπηρεσίες του από τον Μάϊο του 2006.
Μαρκέλλα Ζιάκα Θειακού του Αποστόλου - Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Γεννήθηκε το 1945, είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και έχει
μετεκπαιδευτεί στην Αμερική στη Διοίκηση και Οργάνωση Νοσοκομείων. Έχει διατελέσει
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο 401 ΓΣΝΑ, επιτελής στη Διεύθυνση Υγειονομικού του
ΓΕΣ, υπεύθυνη εκπαίδευσης και Διοικητής στη Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής απ’
όπου και αποστρατεύτηκε με το βαθμό της Ταξιάρχου. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει τη θέση της
Διευθύντριας Νοσηλευτικής Διεύθυνσης από το 1997. Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί ενώ
γνωρίζει Αγγλικά.
Λουκάς Καβαλαγιός του Ιωάννη - Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Γεννήθηκε το 1961, σπούδασε Σύγχρονη Γαλλική Φιλολογία και Διεθνείς Σπουδές στο
Πανεπιστήμιο και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νice. Εργάστηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
επί σειρά ετών σαν Αναπληρωτής Διευθυντής Προσωπικού και Υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Στο
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει από το 2000 τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι
παντρεμένος με 1 παιδί και μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά.
Δημήτριος Παριανός του Νικολάου - Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης
Γεννήθηκε το 1969 και σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων στην εταιρεία
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και κατασκευών ΚΑΔΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει
από το 2003 την θέση του Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης. Είναι παντρεμένος με ένα παιδί και
μιλάει αγγλικά.
Ουρανία Θεολογίτη του Νικήτα - Διευθύντρια Συστημάτων Πληροφορικής
Γεννήθηκε το 1967 και σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως Αναλύτρια / Προγραμματίστρια σε
Νοσοκομειακά Συστήματα στην εταιρεία E.D.S. Hellas S.A. και ως Αναλύτρια και Υπεύθυνη της
υλοποίησης του Οικονομικού Συστήματος για Νοσοκομεία στην εταιρεία Intrasoft S.A. Στο ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. εργάζεται από το 1996 και από το 2003 κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Συστημάτων
Πληροφορικής. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά και μιλάει Αγγλικά.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τα στελέχη της διεύθυνσής της 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 εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιριών κ.λπ.
Όλα τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
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6

Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

6.1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εξαγοραζόμενη Εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ιδρύθηκε την 13/4/73 (Φ.Ε.Κ. 486 /1973) με αρχική
επωνυμία «Μαιευτικόν και Γυναικολογικόν Κέντρον Ανώνυμος Εταιρεία». Με την από 15.9.1994
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (ΦΕΚ 5822/13.10.1994) τροποποιήθηκε
η επωνυμία της σε «ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ανώνυμη Εταιρεία» και με
την από 7.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 327/17.1.2000) απέκτησε το
διακριτικό τίτλο «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.09.2001 αποφάσισε την
τροποποίηση της επωνυμίας από «ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΜΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.04.2006 αποφάσισε την τροποποίηση της επωνυμίας σε
«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχει ως έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, Αττική, Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 6,
τηλ. 210-68.69.000. Είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας
Αθηνών με αριθμό μητρώου 13571/01ΑΤ/Β/86/253 και η διάρκεια του έχει οριστεί μέχρι την 31
Δεκεμβρίου του έτους 2060. Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.
Σκοπός του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού του και με βάση την από
27.04.06 τροποποίηση του, η έγκριση της οποίας αναμένεται από την Νομαρχία Αθηνών, είναι:
i. Η εκμετάλλευση της υφισταμένης, επί ιδιόκτητου οικοπέδου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., πρότυπης
Μαιευτικής, Γυναικολογικής, Παιδιατρικής, Χειρουργικής και λοιπών Ιατρικών Ειδικοτήτων
ιδιόκτητης Κλινικής. Η επέκταση, ανάπτυξη και ο εξοπλισμός αυτής με όλα τα αναγκαία και
πλέον σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά μέσα και Τμήματα και η λειτουργία και
εκμετάλλευση αυτής, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της
Ιατρικής Επιστήμης εν γένει. Η αξιοποίηση από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. των εκάστοτε μέσων λίαν
προηγμένης υψηλής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αυτοτελώς ή σε συνεργασία με επίλεκτα
αλλοδαπά ή ημεδαπά Ιδρύματα και η δημιουργία Κέντρων Έρευνας.
ii. Η δημιουργία με κάθε νόμιμο τρόπο, όμοιων Μαιευτικών, Γυναικολογικών, Παιδιατρικών και
Χειρουργικών Κλινικών, ως και λοιπών Ιατρικών Ειδικοτήτων, Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Νηπιαγωγείων, Μονάδες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Αθλητικοιατρικά Κέντρα καθώς και
Νοσηλευτικά Πάρκα στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος ή και του
Εξωτερικού.
iii. Ο εμπλουτισμός της Κλινικής ή των ομοίων Κλινικών με Τμήματα, εγκαταστάσεις ή Κέντρα
Διαγνωστικού, Θεραπευτικού και Ερευνητικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και
επιστημονικές εξελίξεις και η επί κέρδει εκμετάλλευση τους από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., με
οποιαδήποτε μορφή, ή με ιδιοεκμετάλλευσή τους, ή με εκμίσθωσή τους, ή και με
παραχώρηση της χρήσης τους, κατά νόμιμο τρόπο, σε τρίτους. Στο σκοπό του ΜΗΤΕΡΑ
Α.Ε. υπάγεται και η ίδρυση και η επί κέρδει εκμετάλλευση Εκπαιδευτικού Οργανισμού ή
Εταιρείας στον τομέα των Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Παρα -ιατρικών Επαγγελμάτων σε
Μαιευτήρια, Γυναικολογικές Κλινικές ή Κλινικές λοιπών Ιατρικών ειδικοτήτων καθώς και
Βρεφοκόμων, Νηπιαγωγών και Στελεχών Διοίκησης Νοσοκομείων ή και η συμμετοχή της
Εταιρείας σε Εκπαιδευτικές εταιρείες ή Οργανισμούς υφισταμένους ή μέλλοντες που έχουν
το αυτό αντικείμενο εργασιών ή παρεμφερή σκοπό.
iv. Η συμμετοχή του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρείες, ή επιχειρήσεις,
καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε τρόπο,
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συμμετέχοντες και σε άλλα νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και οιουδήποτε ποσοστού
καθώς και σε κοινοπραξίες, έχουσες το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, ή τον
αυτό, ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό.
v. Η δραστηριοποίηση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με κάθε νόμιμο τρόπο στον τομέα της Διαγνωστικής
Ιατρικής.
vi. Η εκμίσθωση, ή η ιδιοεκμετάλλευση, ή με οιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδει των
ειδικοτέρων ακινήτων χώρων και καταστημάτων του ακινήτου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., κειμένου
στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 υπό τις προϋποθέσεις: α) να
μην εμποδίζεται η λειτουργία του ακινήτου ως Μαιευτικής κλινικής και λοιπών ιατρικών
ειδικοτήτων Μονάδα και β) να μην μειωθεί ο υφιστάμενος αριθμός κλινών νοσηλείας.
vii. Η οιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων τρίτων, ή διακεκριμένων χώρων αυτών, δια
μισθώσεως τούτων ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
viii. Η ίδρυση θυγατρικών ή συνδεδεμένων κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 Εταιρειών και η παροχή
εγγυήσεων προς θυγατρικές ή συνδεδεμένες κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 Εταιρείες, εφόσον
αυτές είναι επιτρεπτές κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ix. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Φαρμακείου επιτρεπτές κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 03) το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται στον
Κλάδο 85 (Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα) και ειδικότερα στους υποκλάδους 851.1 (Νοσοκομειακές
Δραστηριότητες) και 523.2 (Λιανικό Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών).
Ο σκοπός του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., αφορά ειδικό αντικείμενο, για το οποίο απαιτείται προηγούμενη
ειδική άδεια διοικητικής Αρχής.
Στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω αναφερόμενες άδειες:
α) Η με αρ.10760/12.6.1975 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στο
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., άδεια ίδρυσης Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, δύναμης 304 κλινών (ΦΕΚ
232/17.6.1975).
β) Η με αρ.ΔΥ/6250/19.4.1979 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στο
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., άδεια λειτουργίας Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο Δήμο Αμαρουσίου,
δύναμης 301 κλινών (ΦΕΚ 411/26.4.1979).
γ) Η με αρ.ΔΥ/13006/13.11.1995 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία χορηγήθηκε στο
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., άδεια λειτουργίας μικτής Κλινικής, Χειρουργικού Τομέα, δύναμης 382 κλινών και
ανακλήθηκαν όλες οι προηγούμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, οι οποίες αναφέρονταν στη
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
δ) Η με αρ.ΔΥ/14539/16.5.1997 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία τροποποιήθηκε η
παραπάνω με αρ. ΔΥ/13006/13.11.1995 απόφαση και εγκρίθηκε η λειτουργία Αγγειοχειρουργικού
Τμήματος (γενικό σύνολο κλινών: 400).
ε) Η με αρ.ΔΥ/33487/19.11.1999 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία τροποποιήθηκε
η παραπάνω με αρ. ΔΥ/14539/16.5.1997 απόφαση και εγκρίθηκε η λειτουργία Εργαστηρίου
Μαγνητικής Τομογραφίας (γενικό σύνολο κλινών: 400).
στ) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/9884/20.04.2001 τροποποιητική της ΔΥ/13006/13.11.1995, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΔΥ/14539/16.05.1997 και ΔΥ/33487/19.11.1999, με την
οποία ανακατανεμήθηκαν οι κλίνες κατά Τμήματα και Νοσηλευτικές Μονάδες (γενικό σύνολο
κλινών: 400).
ζ) Με την υπ΄ αριθμ. ΔΥ/36840/17.12.2001 Απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Ανατολικής
Αθήνας-Διεύθυνση Υγείας) τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. ΔΥ/9884/20.4.2001 Απόφαση Άδειας
Λειτουργίας της Μικτής Κλινικής-Χειρουργικού Τομέα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., και διορθώθηκε η
κατανομή των κλινών της κλινικής εν συνεχεία της κατάργησης της Μ.Ε.Θ. παιδιών και των
εξωτερικών ιατρείων, για τα οποία δεν υπάρχει σε λειτουργία αντίστοιχο νοσηλευτικό τμήμα. Από
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το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι στην κλινική του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., λειτουργούν τα ακόλουθα
τμήματα-νοσηλευτικές μονάδες:
 Χειρουργικός τομέας:
o Τμήμα μαιευτικό-γυναικολογικό
o Τμήμα γενικής χειρουργικής
o Τμήμα ουρολογικό
o Τμήμα Ω.Ρ.Λ.
o Τμήμα οφθαλμολογικό
o Τμήμα πλαστικής χειρουργικής
o Τμήμα αγγειοχειρουργικό
 Νεογνικές Μονάδες
 Ειδικές Μονάδες μετεγχειρητικής
 Μονάδα τεχνητής αναπαραγωγής
 Διαγνωστικά εργαστήρια
 Εργαστήρια Απεικονίσεων
 Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων
 Εξωτερικά ιατρεία που αντιστοιχούν στις νοσηλευτικές και εργαστηριακές ειδικότητας που
έχουν εγκριθεί και αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας.
η) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/1920/5.03.2003 απόφαση Νομάρχη Αθηνών χορηγήθηκε στο
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., άδεια ίδρυσης και μετατροπής του αντικειμένου Ιδιωτικής Κλινικής από Μικτή
Κλινική Χειρουργικού Τομέα σε Γενική Κλινική με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» σε οικόπεδο
επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 δυναμικότητας 353 κλινών. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.
ΔΥ/5496/31.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών τροποποιήθηκε η πιο πάνω
ΔΥ/1920/5.03.2003 απόφαση και μειώθηκε ο αριθμός των κλινών από 353 σε 343.
θ) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/5136/30.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγήθηκε
άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» στην Εταιρεία
δυναμικότητας 343 κλινών από μετατροπή του αντικειμένου της πρώην Μικτής Κλινικής της ίδιας
Α.Ε. Σύμφωνα με την απόφαση η κατανομή των 343 κλινών θα γίνει στα Τμήματα Νοσηλευτικό,
Παθολογικό, Χειρουργικό και Ειδικών Μονάδων ενώ υπάρχουν εργαστήρια, εξωτερικά ιατρεία και
φαρμακείο.
ι) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/5508/5.03.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγήθηκε στο
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Παιδιατρικής Κλινικής με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» σε οικόπεδο επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 δυναμικότητας 108
κλινών. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/5508/30.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών
τροποποιήθηκε η πιο πάνω ΔΥ/5508/5.03.2003 απόφαση και μειώθηκε ο αριθμός των κλινών από
108 σε 99.
κ) Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/5138/31.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγήθηκε
στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Παιδιατρικής Κλινικής με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» δυναμικότητας 99 κλινών επί της
οδού Ερυθρού Σταυρού 6 του Δήμου Αμαρουσίου. Σύμφωνα με την απόφαση η κατανομή των 99
κλινών θα γίνει στα Τμήματα Νοσηλευτικό, Παθολογικό, Χειρουργικό και Ειδικών Μονάδων ενώ
υπάρχουν εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία.
6.1.1

Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 247/1991, η εποπτεία και ο έλεγχος των
ιδιωτικών κλινικών που αφορά, μεταξύ άλλων, στην εν γένει τήρηση των νόμων, διατάξεων και
εγκυκλίων διαταγών από τις ιδιωτικές κλινικές ασκείται από τις Κεντρικές ή Περιφερειακές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και από την
Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών του άρθρου 4 του ίδιου Π.Δ. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με
απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη και ελέγχει υποχρεωτικά τις ιδιωτικές κλινικές, τακτικά μια φορά
το χρόνο και έκτακτα όταν το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.
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Σύμφωνα με τις παρακάτω Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας, το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προσαρμοζόταν στις
εκάστοτε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της νομοθεσίας από τη σύστασή του μέχρι σήμερα και
πληρούσε τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας της κείμενης νομοθεσίας:
-

-

-

-

-

-

6.2

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/1897/27.03.2002 Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας του Τμήματος
Υπηρεσιών Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών.
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/5137/08.09.2003 Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής
Κλινικής «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» της Νομαρχίας Αθηνών με την οποία βεβαιώθηκε από την
αρμόδια αρχή μεταξύ άλλων ότι η ως άνω κλινική λειτουργεί με την υπ’ αριθμ.
ΔΥ/5136/30.07.2003 άδεια λειτουργίας με συνολική δύναμη 343 κλίνες.
Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/5139/08.09.2003 Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής
Κλινικής «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» της Νομαρχίας Αθηνών με την οποία
βεβαιώθηκε από την αρμόδια αρχή μεταξύ άλλων ότι η ως άνω κλινική λειτουργεί με την
υπ’ αριθμ. ΔΥ/5138/30.07.2003 άδεια λειτουργίας με συνολική δύναμη 99 κλίνες.
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7841/08.10.2004 Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς με την
οποία βεβαιώθηκε από την αρμόδια αρχή μεταξύ άλλων ότι η ως άνω κλινική λειτουργεί
με την υπ’ αριθμ. ΔΥ/5136/30.07.2003 άδεια λειτουργίας με συνολική δύναμη 343 κλίνες.
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 7842/08.10.2004 Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής
«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς με την οποία βεβαιώθηκε από την αρμόδια αρχή μεταξύ άλλων ότι η ως άνω
κλινική λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. ΔΥ/5138/30.07.2003 άδεια λειτουργίας με συνολική
δύναμη 99 κλίνες.
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10620/23.02.2006 Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς με την
οποία βεβαιώθηκε από την αρμόδια αρχή μεταξύ άλλων ότι η ως άνω κλινική λειτουργεί
με την υπ’ αριθμ. ΔΥ/5136/30.07.2003 άδεια λειτουργίας με συνολική δύναμη 343 κλίνες.
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 10621/23.02.2006. Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής
«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς με την οποία βεβαιώθηκε από την αρμόδια αρχή μεταξύ άλλων ότι η ως άνω
κλινική λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. ΔΥ/5138/30.07.2003 άδεια λειτουργίας με συνολική
δύναμη 99 κλίνες.
Σύντομο Ιστορικό

1973 - 1980
Τον Απρίλιο του 1973 ιδρύεται το «ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», από μια
ομάδα 30 Μαιευτήρων-Γυναικολόγων που απεχώρησαν από το «Ιδιωτικό Μαιευτήριο Μητέρα», με
στόχο την παροχή ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου κυρίως στο χώρο της
μαιευτικής – γυναικολογίας αλλά και λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων. Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έλαβε την
άδεια λειτουργίας του στις 26.4.1979. Οι πρώτες εργασίες του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που στεγαζόταν σε
ιδιόκτητο ακίνητο στη διεύθυνση Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6 στη Νέα Φιλοθέη – Μαρούσι
αφορούσαν στη μαιευτική – γυναικολογία, ενώ πολύ γρήγορα άρχισε η επέκταση και σε άλλες
δραστηριότητες – τομείς της ιατρικής, όπως είναι η Πλαστική Χειρουργική.
1995
Ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου της Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής με ειδικό
τμήμα DNA.
1996
Δημιουργείται νέα πτέρυγα που φιλοξενεί τις νέες δραστηριότητες του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και
συγκεκριμένα το τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, το Ωτορινολαρυγγολογικό Κέντρο, την
Οφθαλμολογική κλινική, τη Γενική Χειρουργική, την Αγγειοχειρουργική και την Ουρολογία.
1999
Το Μάιο του 1999 το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατοχύρωσε το λεκτικό σήμα «Το μέλλον γεννιέται εδώ» ενώ
το Νοέμβριο του ιδίου χρόνου έλαβε άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας.
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2000
Τον Αύγουστο του 2000 το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προχώρησε στην σημαντική εξαγορά του 34% των
μετοχών του «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» έναντι
συνολικού τιμήματος € 17.256 χιλ. Σημειώνεται ότι το τίμημα της αγοράς των μετοχών της
Εταιρείας «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», ήταν
αποτέλεσμα τόσο του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 1998-1999 και α΄
εξαμήνου 2000 από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο GRANT THORTON A.E. όσο και της μελέτης
αποτίμησης της Societe Generale με τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών. H εταιρεία
«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1969 από
ομάδα μαιευτήρων και διαθέτει άδεια μεικτής χειρουργικής κλινικής, δυναμικότητας 240 κλινών.
2003
Το 2003 χορηγήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. άδειες ίδρυσης και λειτουργίας γενικής και παιδιατρικής
κλινικής δυναμικότητας 343 και 99 κλινών αντίστοιχα και ξεκίνησε η λειτουργία της παιδιατρικής
κλινικής.
6.3

Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών

Η Εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω
της διαχείρισης και εκμετάλλευσης μαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής συνολικής επιφάνειας
30.401 τ.μ. στο δήμο Αμαρουσίου. Από το 1996 στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. λειτουργούν νέα τμήματα
παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στην μαιευτική –
γυναικολογική κλινική.
Πιο συγκεκριμένα το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαθέτει άδεια γενικής κλινικής, δυναμικότητας 343 κλινών
σύμφωνα με την οποία μπορούν να προσφερθούν οι παρακάτω υπηρεσίες:
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΩΝ)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
o Εντατικής νοσηλείας νεογνών-παίδων
o Εντατικής νοσηλείας ενηλίκων
o Αυξημένης φροντίδας ενηλίκων
o Μεταφοράς ασθενών
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
o Μικροβιολογικό-Αιματολογικό-Βιοχημικό-Ανοσολογικό
o Ορμονολογικό
o Κυτταρολογικό
o Παθολογοανατομικό, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρογενετικής, Οφθαλμομετρίας,
Ακουομετρίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
o Ακτινοδιαγνωστικό
o Μαστογραφίας
o Μέτρησης Οστικής Μάζης
o Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας
o Αγγειολογικό-Αγγειογραφικό
o Ουροδυναμικό
o Υπερήχων-TRIPLEX
o Laser
o Κολποσκοπήσεων
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o Ιατρικής του εμβρύου-σύνδρομο DOWN
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των βασικότερων τμημάτων που αναφέρθηκαν
ανωτέρω.
Ουρολογικό Τμήμα
Εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής έχει ως στόχο την αντιμετώπιση όλων των ουρολογικών
προβλημάτων ενηλίκων και παιδιών καθώς και την αντιμετώπιση της ανδρικής στειρότητας.
Οφθαλμολογική Κλινική
Η οφθαλμολογική κλινική του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχει οργανώσει το πρότυπο κέντρο καταρράκτου
παρέχοντας την δυνατότητα αντιμετώπισης των περιστατικών καταρράκτου με ανώδυνα μέσα.
Ω.Ρ.Λ. Κλινική
Με την μονάδα Ακουολογίας που διαθέτει, προσφέρει επεμβατικές και διορθωτικές θεραπευτικές
αποκαταστάσεις, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, για όλες τις ηλικίες.
Τμήμα Προώρων
Ειδικεύεται σε περιστατικά πρόωρων βρεφών και έχει στο ενεργητικό του, υψηλά ποσοστά
επιτυχούς αντιμετώπισης κάθε προβλήματος που μπορεί να εμφανιστεί στα πρόωρα βρέφη.
Στο εργαστήριο Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. γίνονται εξειδικευμένες
εξετάσεις για την ανίχνευση γονιδιακών μεταλλαγών που οδηγούν σε ασθένειες ή σύνδρομα όπως
η συγγενής βαρηκοϊα και η θρόμβωση. Το εργαστήριο αυτό είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα που
πραγματοποιεί έλεγχο DNA για την γενετική προδιάθεση σε καρκίνο μαστού και ωοθηκών.
Επίσης το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο εξεταστικό κέντρο Ακτινολογίας και
Απεικονιστικής στο οποίο πραγματοποιούνται μία σειρά από εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
γυναικολογικοί υπέρηχοι, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, υπέρηχοι και ψηφιακή αφαιρετική
αγγειογραφία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. από το 1985 προέβη στην σύσταση Επιστημονικής
επιτροπής που έχει ρόλο συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο δράσης της διοργανώνει
κάθε εβδομάδα, στο Αμφιθέτρο «Νικόλαος Λούρος» του κέντρου, διαλέξεις και σεμινάρια στα
οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες. Επιπλέον το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία, μέσω των συνεργατών του, με Ερευνητικά κέντρα και
Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ευρώπη και Αμερική για την διοργάνωση επιστημονικών
συνεδρίων.
Δίκτυο Παρεχομένων Υπηρεσιών
Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προσελκύει τους πελάτες του μέσω των συνεργαζομένων ιατρών που
εξυπηρετούν την πελατεία τους κατ’ αποκλειστικότητα στην κλινική του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ακολούθως
παρατίθενται οι όροι συνεργασίας του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με ιατρούς μετόχους και ιατρούς
περισσοτέρων ειδικοτήτων:
α. Σύμβαση συνεργασίας ιατρού μετόχου
Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και των
ιατρών, χειρούργων μαιευτήρων γυναικολόγων, που εξυπηρετούν την πελατεία τους στην κλινική
του, όντας ταυτόχρονα και μέτοχοι. Συγκεκριμένη αμοιβή δεν προβλέπεται, εκτός από την
συμφωνούμενη απευθείας με τον ασθενή, του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., δικαιούμενου των εκ της νοσηλείας
δικαιωμάτων του.
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β. Σύμβαση συνεργασίας ιατρού – μαιευτήρα – γυναικολόγου
Η σύμβαση αυτή αφορά τη συνεργασία του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με ιατρό μαιευτήρα γυναικολόγο, που
εξυπηρετεί τους ασθενείς του στην κλινική του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Συγκεκριμένη αμοιβή του ιατρού δεν
προβλέπεται, εκτός από την συμφωνούμενη απευθείας με τον ασθενή του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.,
δικαιούμενου των εκ της νοσηλείας δικαιωμάτων του. Ο ιατρός αναλαμβάνει την υποχρέωση να
τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό αλλά και τις εκάστοτε εκδιδόμενες εγκυκλίους ή αποφάσεις της
διοίκησης του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
γ. Σύμβαση συνεργάτη ιατρού άλλων ειδικοτήτων
Η σύμβαση αυτή αφορά τη συνεργασία του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με ιατρό που εξυπηρετεί κατά
αποκλειστικότητα τους ασθενείς του στην κλινική αυτού. Ο ιατρός έχει το δικαίωμα να παρέχει τις
ιατρικές του υπηρεσίες στους χώρους της κλινικής, υπό τον όρο τήρησης των εκάστοτε
αποφάσεων του Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., του Εσωτερικού Κανονισμού και όποιων άλλων
αποφάσεων ή εγκυκλίων τυχόν εκδοθούν. Δεν συμφωνείται συγκεκριμένη αμοιβή, πέραν αυτής
που ο ιατρός εισπράττει απευθείας από τους ασθενείς του, ενώ η κλινική δικαιούται τα αντίστοιχα
νοσήλεια.
δ. Υπόλοιπες συμβάσεις
Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., διατηρεί τυπικές συμβάσεις συνεργασίας με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Οι
συμβάσεις αυτές αφορούν στις ειδικότητες του παιδοουρολόγου, ακτινολόγου, αιματολόγου,
μικροβιολόγου, κυτταρολόγου, ψυχιάτρου, αλλεργιολόγου, γαστρεντερολόγου, δερματολόγου,
ακτινολόγου – ραδιολόγου, ουρολόγου, νευρολόγου παίδων, αγγειοχειρουργού, ιατρού της
ιατρικής εμβρύου, παθολογοανατόμου, αναισθησιολόγου, ιατρού για τη διενέργεια
υπερηχογραφημάτων, παιδοκαρδιολόγου, ορθοπεδικού, ενδοκρινολόγου, δερματολόγου, ορθοπεδικού – χειρούργου, παιδιάτρου νεογνολόγου, και παιδιάτρου. Η αμοιβή των ιατρών των
παραπάνω ειδικοτήτων δεν ρυθμίζεται ομοιόμορφα και βασίζεται είτε σε κατ’ αποκοπή ποσό, είτε
σε ποσό ανά κατηγορία ιατρικής υπηρεσίας.
6.4

Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση - Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του
αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) κατ’ ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση για τριετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή του και λήγει κατά την εκάστοτε ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει το επόμενο Δ.Σ., η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την
τετραετία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την εξαγορά είχε συγκροτηθεί σε σώμα κατά την συνεδρίαση
της 31.10.2003 (και για τριετή θητεία) ως εξής:
ΟΝΟΜΑ
Σταύρου Κωνσταντίνος
Παπαγιάννης Δημήτριος
Σαμουηλίδης Γρηγόριος
Πολίτης Γεώργιος
Παπακώστας Παύλος
Μαρουδής Χρήστος
Μάργαρης Παναγιώτης
Ξανθόπουλος Ιωάννης
Σολιδάκης Αριστείδης

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Γραμματέας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. απασχολούνται στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους που
διέπουν τη συνεργασία του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με ιατρούς-μετόχους. Σύμφωνα με αυτούς ο ιατρόςμέτοχος έχει το δικαίωμα να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στους πελάτες του μόνον μέσα στους
χώρους της κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και δεν δικαιούται καμίας πάγιας ή περιοδικής αμοιβής ή
οποιασδήποτε αποζημίωσης από αυτήν.
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Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ
Α.Ε.:
Κωνσταντίνος Σταύρου - Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1928 στον Άγιο Νικόλαο Ευβοίας. Είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως επιμελητής νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».
Δημήτριος Παπαγιάννης - Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1930 στην Κερατέα Αττικής και είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος.
Γρηγόριος Σαμουηλίδης - Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1949 στον Ν.Φάληρο Αττικής και είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος.
Γεώργιος Πολίτης - Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1949 στο Βραχάτι Κορινθίας. Είναι Ιατρός Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παύλος Παπακώστας - Διευθύνων Σύμβουλος.
Γεννήθηκε το 1949 στη Σκουλικαριά Άρτης και είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος.
Χρήστος Μαρουδής - Γραμματέας Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα και είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος.
Παναγιώτης Μάργαρης - Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1947 στην Ζάκυνθο. Είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως επιμελητής μαιευτηρίου «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ» εξειδικευμένος στην
λαπαροσκοπική χειρουργική.
Ιωάννης Ξανθόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1944 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως επιμελητής μαιευτηρίου «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ».
Αριστείδης Σολιδάκης - Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Είναι Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, τέως
μαιευτηρίου «Hopital Fontainebleau» στο Παρίσι.

επιμελητής

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
Επισημαίνεται ότι η εξαγορά από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ποσοστού 12,21% του καταβεβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μετά την
εξαγορά θα παραμείνει ως είχε και πριν την εξαγορά. Ενδεχομένως μεταγενέστερα και μετά την
λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου να υπάρξει κάποια αλλαγή ώστε να
διευκολύνει την συνεργασία των δύο κλινικών.
6.5

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. πριν και μετά την εξαγορά παρατίθεται στο πίνακα που
ακολουθεί:
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Ονοματεπώνυμο
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Στάθης Θεοφάνης
Προκοπίου Νικόλαος
Πατραμάνης - Γεωργαλής Παναγιώτης
Καπετανάκης Νικόλαος
Παπαευαγγέλου Δημήτριος
Πάντος Κων/νος
Λεκούδης Περικλής
Μιχαλάς Στυλιανός
Πολυμενάκος Πέτρος
Σπυρόπουλος Περικλής
Σαραμάντου Αγορά
Καλλιπολίτης Γεώργιος
Σύριος Δημήτριος

Λοιποί Μέτοχοι με ποσοστό κάτω του
1%
Σύνολο

Πριν την Εξαγορά
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
4.274.704
12,62%
564.641
1,67%
505.160
1,49%
452.070
1,34%
449.381
1,33%
440.201
1,30%
435.443
1,29%
427.975
1,26%
398.731
1,18%
389.312
1,15%
388.080
1,15%
384.615
1,14%
358.959
1,06%

Μετά την Εξαγορά
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
4.274.704
12,62%
4.135.225
12,21%
452.760
1,34%
564.641
1,67%
505.160
1,49%
102.070
0,30%
449.381
1,33%
440.201
1,30%
435.443
1,29%
427.975
1,26%
398.731
1,18%
389.312
1,15%
388.080
1,15%
384.615
1,14%
358.959
1,06%

24.390.728

72,02%

20.152.743

59,51%

33.860.000

100,00%

33.860.000

100,00%

Αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής του κ. Στάθη στο μετοχικό κεφαλαίο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
μετά την εξαγορά, ήτοι 1,3%, επισημαίνεται ότι το εν λόγω ποσοστό αγοράσθηκε από τον κ.
Στάθη με το καταβληθέν σε αυτόν τίμημα από την Εταιρεία για την εξαγορά του ποσοστού που
κατείχε στο ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
6.6

Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των κυρίων μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο
κεφάλαιο άλλων εταιρειών

Τα μέλη του Δ.Σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με εξαίρεση το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δηλώνουν ότι
δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση ή με ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ούτε
ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες Εταιρείες.
Οι συμμετοχές του Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε.
Ι.Ι.Ε.Κ. ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΚΕΚΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ALAN MEDICAL A.E.
ANIZ Α.Ε.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
20%
100%
10%
9%
<5%
100%
70%

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξαγοράς συνολικού (άμεσα και έμμεσα) ποσοστού περίπου
24,83% του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ο κ. Μαρουδής Χρήστος ο οποίος είναι γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχει αναλάβει από τις 03.04.2006 καθήκοντα
Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
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6.7

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. είναι κάτοχος οικοπέδου εμβαδού 10.209,4 τ.μ. στην οδό Ερυθρού Σταυρού 6,
στο Μαρούσι επί του οποίου έχει αναγείρει πολυώροφη Μαιευτική Κλινική αποτελούμενη από
τρεις υπόγειους ορόφους, ισόγειο, και επτά υπέρ τον ισόγειο ορόφους, συνολικού εμβαδού
15.505 τ.μ. Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προέβη στην ανέγερση επέκτασης του εν λόγω οικοδομικού
συγκροτήματος επί του αυτού οικοπέδου η οποία ολοκληρώθηκε το 1996. Με την παραπάνω
επέκταση το συνολικό εμβαδόν της Κλινικής ανέρχεται σε 18.521 τ.μ. και αποτελείται από οκτώ
ορόφους και υπόγεια.
Σημειώνεται ότι επί των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοπέδων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. δεν έχουν
εγγράφει υποθήκες ή προσημειώσεις .
Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή της λογιστικής αξίας των παγίων του
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για τη χρήση 2005.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

(Ποσά σε
Ευρώ χιλ.)
Ασώματες
ακινη/σεις &
έξοδα
εγκατάστασης
Ενσώματες
Ακινητ/σεις

31.12.2004

ΣΥΝΟΛΟ
1
2

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΠΩΛ/ΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2005

2005

31.12.2005

31.12.2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ
2005

ΠΩΛ/ΤΩΝ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒ.

31.12.2005

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2.013

508

0

2.521

1.341

313

0

1.653

868

56.042

3.873

0

59.914

34.656

2.050

0

36.704

23.210

58.055

4.381

0

62.435

35.996

2.362

0

38.358

24.078

Πηγή: Προσάρτημα των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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6.8

Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας της περιόδου 2003-2005
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003 -2005

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των οικονομικών χρήσεων του ΜΗΤΕΡΑ
Α.Ε. για την περίοδο 2003 - 2005.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003 -2005
2003
Κύκλος Εργασιών από:
38.049
- Εσωτερικούς ασθενείς
7.298
- Εξωτερικούς ασθενείς
2.952
- Αμοιβές
4.344
- Πωλήσεις υγειονομικού υλικού – φαρμάκων
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
52.643
*
Μείον: Κόστος Παρασχεθεισών Υπηρεσιών
35.526
Μικτό Αποτέλεσμα*
17.117

2004

2005

40.905
8.217
3.210
4.979
57.311
39.155
18.156

43.999
9.394
3.294
5.360
62.047
43.722
18.325

% Κύκλου Εργασιών

32,52%

31,68%

29,53%

Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: Έξοδα διοικήσεως*
Λειτουργικό Αποτέλεσμα

2.714
19.831
2.431
17.400

2.418
20.574
2.639
17.935

3.323
21.648
2.791
18.857

% Κύκλου Εργασιών

33,05%

31,29%

30,39%

Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

-661
636
17.375

-504
657
18.088

44
657
19.558

% Κύκλου Εργασιών

33,01%

31,56%

31,52%

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

300
747
16.928

227
625
17.690

168
525
19.201

% Κύκλου Εργασιών

32,16%

30,87%

30,95%

Μείον: Αποσβέσεις
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1.653
15.275

2.106
15.583

2.362
16.838

% Κύκλου Εργασιών

29,02%

27,19%

27,14%

5.545

5.836

5.302

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)

Μείον: Φόροι Χρήσης & Λοιποί φόροι μη
ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
Μείον: Αμοιβές Δ.Σ.
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

% Κύκλου εργασιών
Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων
Χρήσεων
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ
Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

% Κύκλου Εργασιών

-

-

-

9.730

9.747

11.536

18,48%

17,01%

18,59%

853

0

279

8.877

9.747

11.257

16,86%

17,01%

18,14%

* Προ αποσβέσεων
1
Πηγή: Δημοσιευμένες Ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις
χρήσεων 2003 -2005
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Κύκλος Εργασιών
Κατά την τελευταία τριετία ο κύκλος εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. παρουσιάζει μια σταθερά
ανοδική πορεία τόσο στο σύνολό του όσο και στις επιμέρους κατηγόριες εσόδων. Το μεγαλύτερο
μέρος των εσόδων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προκύπτει από τους εσωτερικούς ασθενείς, δηλαδή τους
ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία στη κλινική. Το 2005, τα εν λόγω έσοδα έφθασαν να
αντιπροσωπεύουν το 71% του συνολικού κύκλου εργασιών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης
του 7,6% σε σχέση με το 2004.
Τα έσοδα από εξωτερικούς ασθενείς αποτελούν την δεύτερη κατηγορία εσόδων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
αντιπροσωπεύοντας το 2005 το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα έσοδα από
πωλήσεις υγειονομικού υλικού και οι αμοιβές συμπληρώνουν το συνολικό κύκλο εργασιών του
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση του κύκλου εργασιών με βάση τα τμήματα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
για την τριετία 2003 -2005.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
2003
2004
%Δ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
29.703 30.800
3,69%
(% στο σύνολο κύκλου εργασιών)

56,42%

53,74%

-

52,28%

-

17.538
1.773
2.394
7.998
15.689

18.225
1.922
2.698
7.955
18.323

3,92%
8,40%
12,70%
-0,54%
16,79%

18.703
2.820
2.884
8.034
20.952

2,62%
46,72%
6,89%
0,99%
14,35%

(% στο σύνολο κύκλου εργασιών)

29,80%

31,97%

-

33,77%

3.609
6.795
2.081
3.204
4.300
8,17%

3.943
8.008
2.392
3.980
4.979
8,69%

9,25%
17,85%
14,94%
24,22%
15,79%
-

4.427
9.300
2.404
4.821
5.360
8,64%

12,27%
16,13%
0,50%
21,13%
7,65%
-

2.952

3.209

8,70%

3.294

2,62%

(% στο σύνολο κύκλου εργασιών)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ
(% στο σύνολο κύκλου εργασιών)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2

%Δ
5,33%

Επεμβατικό
Ειδικές Μονάδες Θεραπείας
Ειδικότητες - Παιδιατρική
Νοσηλεία
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
Γυναικολογικές-Μαιευτικές Απεικ.
Κεντρικά Εργαστήρια
Εξωτερικά Ιατρεία
Λοιπά Εργαστήρια
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

1

2005
32.441

5,61%

5,60%

52.643

57.311

8,87%

5,31%
62.047

-

8,26%

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τα έσοδα από τη Νοσηλευτική Διεύθυνση
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με τα έσοδα από
το επεμβατικό τμήμα να αντιπροσωπεύουν την τελευταία τριετία άνω του 50% αυτών. Οι ειδικές
μονάδες θεραπείας της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης παρουσίασαν το 2005 σημαντική άνοδο κατά
47% σε σχέση με το 2004 γεγονός που αναδεικνύει τις ευοίωνες μελλοντικές προοπτικές τους.
Παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο τη τελευταία τριετία, τα έσοδα από το Διαγνωστικό αποτελούν
τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή εσόδων για το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Τα έσοδα από τα κεντρικά
εργαστήρια αντιπροσώπευσαν το 2005 το 44% των εσόδων από το Διαγνωστικό ενώ οι
γυναικολογικές και μαιευτικές απεικονίσεις το 21% αυτών. Από τα ποσοστά αυτά καθίσταται
σαφές ότι τα εν λόγω έσοδα αποτελούν μια από τις πλέον βασικότερες πηγές εσόδων που
σίγουρα θα μπορέσει να προσδώσει μεγαλύτερα οφέλη με την πάροδο του χρόνου.
Τέλος, τα έσοδα από υλικά και φάρμακα καθώς και από αμοιβές ιατρών και αναισθησιολόγων
παρουσίασαν και αυτά άνοδο την εν λόγω περίοδο και έφθαναν να αποτελούν μαζί το 2005 το
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14% των συνολικών εσόδων το οποίο είναι φυσικό επακόλουθο της αύξησης του κύκλου
εργασιών.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφορικά με τους
ασθενείς, τα περιστατικά και την πληρότητα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατά την περίοδο 2003 -2005.

Εισαγωγές Εσωτερικών Ασθενών
(μ.ο. ανά μήνα )
Μαιευτικά Περιστατικά
Περιστατικά ειδικοτήτων
Περιστατικά Παιδιατρικής
Περιστατικά Ειδικών Μονάδων
Αριθμός Κλινών σε λειτουργία
Ετήσια Δυναμικότητα
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας
Πληρότητα Σε Κλίνες
Βαθμός Πληρότητας

2003
21.258
1.772
18.089
1.564
1.605
2.214
382
139.430
6,56
73.934
53,03%

2004
21.917
1.826
18.427
1.217
2.273
2.278
382
139.812
6,38
73.107
52,29%

2005
26.104
2.175
21.098
2.298
2.708
2.309
382
139.430
5,34
76.026
54,53%

1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή
λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τόσο οι εισαγωγές ασθενών όσο και όλα τα
περιστατικά σημείωσαν το 2005 σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2004. Η μέση πληρότητα
κυμάνθηκε το 2005 περίπου στο 55% παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με το 2004 όπου είχε
παρουσιάσει μια σχετική κάμψη. Τα μαιευτικά περιστατικά αυξήθηκαν σημαντικά κατά το 2005
ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν και τα περιστατικά ειδικοτήτων.
Κόστος Παρασχεθεισών Υπηρεσιών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους των παρασχεθεισών
υπηρεσιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για την τριετία 2003-2005.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
Αναλώσιμα Υλικά
Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι Και Τέλη
Διάφορα Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

2003
6.997
13.303
9.227
3.129
26
2.844

2004
8.124
14.867
9.877
3.236
32
3.019

2005
9.515
16.712
10.446
3.829
55
3.165

35.526

39.155

43.722

*Προ αποσβέσεων
1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό –
ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Το συνολικό κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών παρουσιάζεται αυξανόμενο την τελευταία τριετία
γεγονός που απορρέει και από τον συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών την αντίστοιχη περίοδο.
Το 2005 η αύξηση του κόστους ήταν της τάξης του 12% σε σχέση με το 2004.
Οι αμοιβές προσωπικού και οι αμοιβές τρίτων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού
κόστους του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. αγγίζοντας συνολικά το 2005 το 62% αυτού.
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Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης του
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για την τριετία 2003-2005.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
2003 2004
Τηλεφωνήματα Νοσηλευομένων
42
35
Φωτογραφίες
157
155
Ενοίκια Καταστημάτων
955 1.022
Έσοδα ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση από Ενοικιαζόμενα
27
29
Προμήθειες από διάφορα προϊόντα
954
954
Διάφορα Λοιπά Έσοδα
227
220
Αυλές Εμπορικές Αξίες εκ Μισθώσεων
352
0
ΟΑΕΔ
0
3
ΣΥΝΟΛΟ
2.714 2.418

2005
48
143
1.079
38
1.490
414
0
111
3.323

1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή
λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης για το 2005, ήτοι το 44,8% αυτών,
αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από προμήθειες διαφόρων προϊόντων. Τα έσοδα αυτά
προκύπτουν από συμφωνίες που έχει συνάψει το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με διάφορες εταιρείες για τη
χρήση των προϊόντων (όπως πάνες, γάλατα κ.α.) των εταιρειών αυτών. Βάσει των συμφωνιών
αυτών το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. λαμβάνει αμοιβή, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις
πωλήσεις των προϊόντων που πραγματοποιεί το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Μια ακόμα σημαντική πηγή εσόδων, αποτελούν τα ενοίκια από τα καταστήματα που βρίσκονται
μέσα στο χώρο της κλινικής και που εκμισθώνει το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Τα έσοδα αυτά παρουσιάζουν
στην τριετία μια διαρκή άνοδο φθάνοντας το 2005 τα € 1.079 χιλ. ήτοι στο 32,5% των
συνολικών λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.
Έξοδα Διοικήσεως
Τα Έξοδα Διοικήσεως (προ Αποσβέσεων) του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατά τη περίοδο 2003 – 2005,
παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν το 2005 σε € 2.791 χιλ. από € 2.639 χιλ. που ήταν το
2004. Τα Έξοδα Διοικήσεως ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
παρουσίασαν οριακή βελτίωση καθώς διαμορφώθηκαν από 4,6% για τη χρήση 2004 σε 4,5% για
τη χρήση 2005.
Τα Έξοδα Διοικήσεως (προ Αποσβέσεων) του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον
πίνακα που ακολουθεί:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ*
2003
2004

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)

Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Διάφορα Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

1.660
186
487
98
2.431

1.984
53
471
131
2.639

2005
2.257
155
238
141
2.791

* Προ αποσβέσεων
1
Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό –
ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Αποσβέσεις
Παρατίθεται πίνακας με την ανάλυση των αποσβέσεων για την τριετία 2003-2005.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
2003

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)

Κόστος Παροχής Υπηρεσιών
Διοικητικής Λειτουργίας
ΣΥΝΟΛΟ

1.321
332
1.653

2004

2005

1.809
297
2.106

2.154
208
2.362

1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό –
ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Κέρδη προ Φόρων
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. παρουσιάζουν μια συνεχή άνοδο την τελευταία
τριετία. Πιο συγκεκριμένα το 2005 τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το
2004 αγγίζοντας τα € 16,8 εκ. Η συνεχής αυτή αύξηση της κερδοφορίας προκύπτει από τον
διαρκώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. την εν λόγω περίοδο, γεγονός που
αναδεικνύει με τη σειρά του τις ευοίωνες μελλοντικές προοπτικές του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα κέρδη προ φόρων για το 2004 και 2005 έχουν διαμορφωθεί σταθερά στο 27%
του κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

50

Πληροφοριακό Σημείωμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2003 - 2005
Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα στοιχεία Ισολογισμών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για τις χρήσεις
2003, 2004 και 2005.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ (2003 - 2005)

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα εγκατάστασης
Μείον:Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις &
Έξοδα Εγκατάστασης
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες, Επιταγές & Γραμμάτια εισπρακτέα
Λοιπές Απαιτήσεις
Διαθέσιμα και Χρεόγραφα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Αποθεματικά Διάφορα
Αποτελέσματα εις Νέο
Σύνολον ίδιων κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προμηθευτές
Μερίσματα πληρωτέα
Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2003
1.547
974

2004
2.013
1.341

2005
2.521
1.653

573

672

868

47.062
31.657
15.405

56.042
34.655
21.387

59.914
36.704
23.210

17.141

17.150

17.150

33.119
962
2.301
3.233
15.198
21.694
295
55.108

39.209
1.211
3.108
3.430
12.760
20.509
321
60.039

41.228
1.355
4.349
3.937
8.772
18.413
396
60.037

2003
15.705

2004
15.705

2005
20.316

168

4.762

212

2.152
179
18.204
1.168
14.791
14.791
1.147
8.386
6.553
939

2.651
266
23.384
1.748
12.326
12.326
1.970
9.227
6.399
983

3.229
448
24.205
1.549
9.861
9.861
2.336
10.559
6.275
1.090

2.465

2.465

2.465

1.316
20.806
139
55.108

1.368
22.412
169
60.039

1.500
24.225
197
60.037

1

Πηγή: Δημοσιευμένες Ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεων 2003 2005
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Εγκατάστασης
Οι Ασώματες Ακινητοποιήσεις και τα Έξοδα εγκατάστασης (σε αξίες κτήσης) το 2005
διαμορφώθηκαν σε € 2.521 χιλ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση και επεξήγηση
της αναπόσβεστης αξίας των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη
χρήση 2005.
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2005

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου
Μελέτες για εισαγωγή στο Χ.Α.
Λογισμικό Σύστημα
Κατανάλωσης Ενέργειας
Παιδιατρική (Εγκαίνια)
Συμπόσιο Παιδιατρικής
Μελέτες
Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης
ΣΥΝΟΛΑ

2005
0,1
129
471
85
99
29
24
30,9
868

1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό –
ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αναλυτικά, τα υπόλοιπα των ενσώματων ακινητοποιήσεων (σε αξίες κτήσης) κατά την τριετία
2003 - 2005 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ)
(ποσά σε Ευρώ χιλ.)
2003
2004
2005
Γήπεδα – Οικόπεδα
5.462
7.919
7.919
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
25.787
30.386
32.555
Μηχανήματα - Εγκατ. & λοιπός Μηχαν. Εξοπλισμός
9.417
10.434
12.076
Μεταφορικά Μέσα
54
122
122
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
5.865
6.486
6.952
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές
477
695
290
ΣΥΝΟΛΟ
47.062 56.042 59.914
1
Πηγή: Δημοσιευμένες Ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις
χρήσεων 2003 -2005
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Βάσει του Ν. 2065/92 έγινε στη χρήση του 2004 αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των
γηπέδων και κτιρίων καθώς και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την
αναπροσαρμογή αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά € 2.458 χιλ., των κτιρίων
κατά € 3.487 χιλ. και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά € 1.332 χιλ.
Για τη χρήση 2005 οι σημαντικότερες επενδύσεις περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε κτίρια
όπως νέες αίθουσες (ΜΕΝΝ), νέα ΜΕΘ, αίθουσα τοκετών κ.α. καθώς και επενδύσεις σε
μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις όπως υπερηχοτομογράφοι, αναπνευστήρες,
ανελκυστήρας Παιδιατρικής κ.α.
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Συμμετοχές και άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Το μεγαλύτερο μέρος των Συμμετοχών και άλλων Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων αφορά
συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις καθώς κατά την 31.12 των χρήσεων 2003, 2004 και
2005 ανήλθαν σε € 17.130 χιλ. αντίστοιχα ,ποσό που αφορά στη συμμετοχή με ποσοστό 34%,
ήτοι 402.566 μετοχές, του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία
«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» που και αυτή
δραστηριοποιείται στον κλάδο υγείας και συγκεκριμένα είναι μαιευτική κλινική. Η εν λόγω
συμμετοχή αποτιμάται στο κόστος κτήσεως.
Το 2004 πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της αξίας της ως άνω συμμετοχής από Ανεξάρτητο
Ελεγκτικό Οίκο, ο οποίος προσδιόρισε την αξία σε € 17.349 χιλ., αξία υψηλότερη από το κόστος
κτήσης. Η Διοίκηση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. εκτιμά ότι η ως άνω αξία αντικατοπτρίζει τις προοπτικές της
«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και η διαφορά μεταξύ της
αξίας κτήσεως και της τρέχουσας αξίας δεν έχει αρνητική επίδραση στη περιουσιακή διάρθρωση,
στα αποτελέσματα χρήσης και τη χρηματοοικονομική θέση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Πελάτες, Επιταγές & Γραμμάτια εισπρακτέα
Οι λογαριασμοί Πελάτες, Επιταγές εισπρακτέες και Γραμμάτια εισπρακτέα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
διαμορφώθηκαν συνολικά την 31.12.2005 σε € 4.349 χιλ. Σημειώνεται ότι η κυκλοφοριακή
ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη
την υπό εξέταση περίοδο καθώς διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 26 ημέρες. Η κατηγοριοποίηση
των εν λόγω λογαριασμών αυτών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
31.12.2005
Πελάτες
2.341
Γραμμάτια Εισπρακτέα
1.188
Επιταγές Εισπρακτέες
820
ΣΥΝΟΛΟ
4.349

(ποσά σε Ευρώ χιλ.)

1

Πηγή: Δημοσιευμένες Ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή Οικονομικές
Καταστάσεις χρήσεων 2003 -2005
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Λοιπές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Απαιτήσεις» ύψους € 3.937 χιλ. την 31.12.2005 αναλύεται
ως εξής:

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(ποσά σε Ευρώ χιλ.)
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος επομένης χρήσης
Ενοίκια καταστημάτων
Χρεώστες από Παροχή Υπηρεσιών
Πελάτες Επισφαλείς
Πιστωτικές Κάρτες
Λοιποί Χρεώστες
ΣΥΝΟΛΟ
1
2

31.12.2005
3.390
169
104
99
53
122
3.937

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Διαθέσιμα και Χρεόγραφα
Τα διαθέσιμα του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατά την 31.12.2004 ανήλθαν σε € 12.751 χιλ. έναντι € 15.189
χιλ. την 31.12.2003. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πληρωμή της πρώτης
δόσεως για την αποπληρωμή του μακροπροθέσμου δανείου ύψους € 2.465 χιλ. και την καταβολή
αυξημένων φόρων και αυξημένου μερίσματος σε σχέση με το 2003. Από τα διαθέσιμα ποσό €
12.000 χιλ. ήταν τοποθετημένο σε προθεσμιακή κατάθεση, λήξεως 31.01.05 και καθαρής
αποδόσεως 2,29%.
Τα διαθέσιμα κατά την 31.12.2005 ανήλθαν σε € 8.763 χιλ. έναντι € 12.751 χιλ. την 31.12.2004.
Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πληρωμή της δεύτερης δόσεως για την
αποπληρωμή του μακροπροθέσμου δανείου ύψους € 2.465 χιλ., στην καταβολή αυξημένου
μερίσματος κατά € 844 χιλ. σε σχέση με το 2004 και στις αυξημένες επενδύσεις πάγιων
στοιχείων. Από τα διαθέσιμα ποσό € 7.800 χιλ. ήταν τοποθετημένο σε προθεσμιακή κατάθεση,
λήξεως 31.01.06 και καθαρής αποδόσεως 2,40%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαμορφώθηκε σε € 18.204 χιλ. την
31.12.2003, σε € 23.384 χιλ. την 31.12.2004 και σε € 24.205 χιλ. την 31.12.2005. Η αύξηση στο
2004 οφείλεται κυρίως στις διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων
ύψους € 4.613 χιλ.
Το 2005 εκδόθηκαν 7.685.000 μετοχές αξίας 0,60 € εκάστης, για την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά € 4.611.000 η οποία έγινε με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
Προβλέψεις
Την 31.12.2005 οι Προβλέψεις ανέρχονταν σε € 1.549 χιλ. Από το ποσό αυτό € 8 χιλ. περίπου
αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ενώ € 1.541
χιλ. αφορούν προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Την 31.12.2005 οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ανέρχονταν σε € 9.861 χιλ.
ποσό το οποίο αφορά σε τραπεζικό δάνειο από την τράπεζα EFG EUROBANK. Το αρχικό ύψος του
εν λόγω δανείου ανερχόταν σε € 17.256 χιλ. εξοφλητέο σε 7 ετήσιες δόσεις, από το 2004 έως το
2010, ύψους η κάθε μία € 2.465 χιλ.
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. παρέμειναν
σταθερές την 31.12.2003, 31.12.2004 και 31.12.2005 ήτοι στο ποσό των € 2.465 χιλ. οι οποίες
αφορούν την ετήσια δόση του ως άνω περιγραφόμενου μακροπρόθεσμου δανείου από την
τράπεζα EFG EUROBANK.
Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη» ύψους € 6.275 χιλ. την
31.12.2005 αναλύεται ως εξής:
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
31.12.2005
Φ.Π.Α.
15
Φόρος Εισοδήματος
5.592
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
176
Φόρος Ελ. Επαγγελμάτων
341
Λοιποί Φόροι & Τέλη
151
ΣΥΝΟΛΟ
6.275

(ποσά σε Ευρώ χιλ.)

1
Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από
ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Επισημαίνεται ότι το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003.
Λοιπές Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Υποχρεώσεις» ύψους € 1.502 χιλ. την 31.12.2005
αναλύεται ως εξής:

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(ποσά σε Ευρώ χιλ.)
Αμοιβές Προσωπικού Πληρωτέες
Δικαιούχοι Αμοιβών Ιατροί
Εγγυήσεις Ενοικίων
Λοιπές Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2005
784
623
79
16
1.502

1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από
ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι Ταμειακές Ροές της Εταιρείας για τις χρήσεις 2003 -2005:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
Ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες:
Κέρδη μετά φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Εκροή πρόβλεψης
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων από φόρους και τέλη
(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές
Δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες:
Αγορές ενσώματων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες:
Πληρωμή μακροπρόθεσμου δανείου
Καταβολές μερισμάτων
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου
1

2003

2005

8.877

9.747

11.257

1.309
344
(18)
580
(16)
0

1.739
366
(18)
580
(29)
0

2.049
313
(30)
0
(6)
(199)

(83)
(987)
242
1.482
(2)

(249)
(1.030)
950
(154)
(10)

(143)
(1.824)
636
(124)
0

11.728

11.892

11.927

(2.418)
16
0
(59)

(3.108)
29
0
(466)

(3.872)
6
90
(508)

(2.462)

(3.545)

(4.285)

0
(6.796)

(2.465)
(8.321)

(2.465)
(9.165)

(6.796)

(10.786)

(11.630)

2.470

(2.438)

(3.988)

12.719

15.189

12.751

15.189

12.751

8.763

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας, για τις χρήσεις 2003 – 2005,
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
2003

2004

2005

7,86%
16,48%
34,70%
36,18%

8,87%
3,07%
2,02%
0,17%

8,26%
5,14%
8,05%
18,35%

24,82%

9,80%

15,49%

5,22%
8,61%

19,08%
8,95%

6,91%
0,00%

85,04%
28,86%

74,94%
27,07%

70,76%
28,05%

Δείκτες Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα

1,05
1,00

0,92
0,87

0,77
0,71

Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

2,03
0,95

1,57
0,63

1,48
0,51

16
29
50

20
39
54

26
40
52

4,36%

3,44%

2,86%

4,66%

3,86%

3,02%

Δείκτες Εξέλιξης (%)
Κύκλου Εργασιών
Λειτουργικού Αποτελέσματος*
Κερδών προ Φόρων
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ.
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. & Φόρους
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων
Ενσώματων Παγίων (σε αξία κτήσης)
Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)
Απαιτήσεων Πελατών
Προμηθευτών (Κόστος Πωληθέντων)
Αποθεμάτων
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης* (%)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Κέρδη προ Φόρων και
Χρεωστικών Τόκων

* Προ αποσβέσεων
1
Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. μη ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
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7

Πληροφορίες για την Εξαγοραζόμενη Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

7.1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εξαγοραζόμενη Εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε την 15.12.2003 (Φ.Ε.Κ.
435/21.01.2004) με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει την έδρα του στο Δήμο Αθηναίων, οδός Εμμανουήλ
Μπενάκη 69Α, τηλ. 210-38.18.574. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
ιδρύονται υποκαταστήματα και σ’ άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού και να καθορίζονται
οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.
Το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό μητρώου 55790/01/Β/03/621 και η διάρκεια του έχει οριστεί μέχρι
την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008.
Σκοπός του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E., σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του είναι:



Η συμμετοχή του στην εταιρεία «Μητέρα Ιδιωτική Μαιευτική και Χειρουργική Κλινική –
Ανώνυμη Εταιρεία».
Η κτήση προς παγία εκμετάλλευση με εισφορά εταίρων (είτε και πλήρη κυριότητα είτε
μόνο κατ’ επικαρπία) ή με αγορά είτε χρηματιστηριακώς είτε εκτός Χρηματιστηρίου
μετοχών της εταιρείας «Μητέρα Ιδιωτική Μαιευτική και Χειρουργική Κλινική – Ανώνυμη
Εταιρεία».

Για την επίτευξη του σκοπού του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. είναι δυνατή η συνεργασία αυτού
με άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς
σκοπούς.
Επισημαίνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
στις 07.03.2006 αποφάσισε τη λύση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και τη θέση της εταιρείας
σε εκκαθάριση ενώ εξέλεξε τρεις (3) εκκαθαριστές (βλ. κεφ. 7.3)
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε κατά τη σύσταση αυτού ορίστηκε
στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (900.550 €), το οποίο
καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με
εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα σε μετοχές της ανώνυμης εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμπληρούμενες με εισφορές σε
μετρητά. Το εν λόγω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πέντε χιλιάδες
(2.905.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31 €) εκάστης.
Η αξία των εισφορών σε είδος και συγκεκριμένα η αξία κάθε εισφερομένης μετοχής της ανώνυμης
εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει
εκτιμηθεί στο ποσό των τριακοσίων τριών χιλιοστών του ευρώ (0,303 €) από την Επιτροπή του
άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 σε εκτέλεση της εντολής της Νομαρχίας Αθηνών Κ.Τ. Αθήνας Δ/νση
ανωνύμων εταιρειών υπ’ αρ. 21273/2003 με την από 5.8.2003 έκθεση εκτίμησης, καθώς και του
διαβιβαστικού εγγράφου υπ’ αρ. 28538/6.8.2003 της Νομαρχίας Αθηνών.
Δυνάμει της από 23.09.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου κατά το ποσό των
ευρώ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε (123.845 €) με την έκδοση
τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (399.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας 0,31 ευρώ εκάστης της αυξήσεως αυτής καλυπτομένης με εισφορές σε είδος, ήτοι σε
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μετοχές της ανώνυμης εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού € 120.249,50 και καταβολή μετρητών € 3.595,50.
Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ
(1.024.395€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες
(3.304.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών (0,31 €) κάθε μίας
ολοσχερώς ως άνω καταβεβλημένο.
7.2

Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών

Το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. ως εταιρεία συμμετοχών έχει ως κύρια δραστηριότητα την
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο διαφόρων εταιρειών. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως
προκύπτει και από τον σκοπό του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E., στο χαρτοφυλάκιο των
συμμετοχών του περιλαμβάνεται μια μοναδική συμμετοχή και συγκεκριμένα η συμμετοχή στην
εταιρεία «Μητέρα Ιδιωτική Μαιευτική και Χειρουργική Κλινική – Ανώνυμη Εταιρεία».
Κατά την 30.06.2005 το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ήταν κάτοχος 3.304.500 μετοχών του
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που αντιπροσώπευαν ποσοστό 12,62% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
προσδιορίζοντας τη συνολική αξία της συμμετοχής σε € 1.000.464,50.
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία προέβη το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του με έκδοση και διανομή
δωρεάν νέων μετοχών βάσει του Ν. 2065/92, είχε ως αποτέλεσμα το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
να κατέχει πλέον 4.274.704 μετοχές του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,62%
του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προσδιορίζοντας τη συνολική αξία της συμμετοχής,
ήτοι των 4.274.704 μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., με βάση το προσωρινό Ισοζύγιο του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Ιούλιος 2005 – Μάρτιος 2006) σε € 1.301.227,74.
7.3

Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση - Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στις 07.03.2006 αποφάσισε τη λύση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και τη
θέση του σε εκκαθάριση.
Μετά την εξαγορά και με απόφαση της από 04.05.06 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ως εκκαθαριστές ορίστηκαν οι εξής:





Πασχάλης Μπουχώρης του Αναστασίου - Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.,
κάτοικος Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών αρ. 40.
Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου – Μέλος του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και Διευθύντρια
Ανθρωπίνου Δυναμικού της MARFIN F.G., κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ.
10.
Αλέξης Κομνηνός του Αντωνίου, Διευθυντής του Private Banking της MARFIN F.G.,
κάτοικος Βούλας οδός Αθ. Διάκου αρ. 3.

Οι προαναφερόμενοι εκκαθαριστές εκτελούν εξ’ ολόκληρου χρέη διοίκησης του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Μετά την εξαγορά ποσοστού 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε., πρόθεση του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι η αναβίωση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
και ο εκ νέου ορισμός, Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα με το από 06.06.2006 πρακτικό
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αναβίωση του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και εκλέχθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής:
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1. Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10,
2. Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10,
3. Αλέξιος Κομνηνός του Αντωνίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 3,
4. Πασχάλης Μπουχώρης του Αναστασίου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Θερμοπυλών αρ.
40,
5. Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικος Αθηνών, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αρ. 15,
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη
τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί
όμως να υπερβεί συνολικά τα τρία (3) χρόνια, θα αρχίσει δε με την έγκριση από την αρμόδια
εποπτεύουσα Αρχή της αναβίωσης του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Μέχρι την έγκριση από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της αναβίωσης του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αυτό εξακολουθεί να εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές.
7.4

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. πριν και μετά την εξαγορά παρατίθεται
στον πίνακα που ακολουθεί:

Ονοματεπώνυμο
Στάθης Θεοφάνης
Πάντος Αναστάσιος
Λεονάρδος Βλάσιος
Κοτρονιάς Δημοσθένης
Τρουβάς Δημήτριος
Σωτηρακόπουλος Βασίλειος
Λινάρδος Νικόλαος
Αθανασίου Βασίλειος
Κωνσταντάκος Παναγιώτης
Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος
Κουμαντάκης Ευγένιος
Μαντούβαλος Παναγιώτης
Μαντούβαλου Ευαγγελία
Χρήστου Γεώργιος
Λάζαρης Δημήτριος
Αναστασίου Βασίλειος
Βρυώνης Κοσμάς
Χαριτάτος Γεώργιος
Παπαθανάκος Παναγιώτης
Ριζάκος Ηλίας
Ριζάκος Νικόλαος
Λοιποί Μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 1%

Πριν την Εξαγορά
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
350.000
10,59%
335.000
10,14%
330.000
9,99%
300.000
9,08%
230.000
6,96%
220.000
6,66%
180.000
5,45%
164.800
4,99%
103.000
3,12%
100.000
3,03%
100.000
3,03%
100.000
3,03%
100.000
3,03%
70.000
2,12%
50.000
1,51%
50.000
1,51%
50.000
1,51%
50.000
1,51%
50.000
1,51%
50.000
1,51%
40.000
1,21%
281.700
8,51%

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3.304.500

100,00%
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Μετά την Εξαγορά
Αριθμός
Ποσοστό
Μετοχών
-

3.304.500

100,00%

3.304.500

100,00%
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7.5

Συμμετοχές των εκκαθαριστών και των κυρίων μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο
κεφάλαιο άλλων εταιρειών

Οι νέοι εκκαθαριστές του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που ορίστηκαν με την από 04.05.06
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση ή με
ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε
έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες Εταιρείες με εξαίρεση:
την κα. Αρετή Σουβατζόγλου που συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ
Α.Ε. και ως εκτελεστικό μέλος στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
τον κ. Πασχάλη Μπουχώρη που συμμετέχει ως Διευθύνων Σύμβουλος στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και
ως Πρόεδρος στο Δ.Σ. της ALAN MEDICAL A.E.
τον κ. Αλέξη Κομνηνό που συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της MARFIN Α.Ε.Δ.Α.Κ.





Μετά την εξαγορά ποσοστού 100% του Μετοχικό Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κύριος και μοναδικός μέτοχος είναι το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Οι συμμετοχές του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε.
Ι.Ι.Ε.Κ. ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΚΕΚΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ALAN MEDICAL A.E.
ANIZ Α.Ε.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.
7.6

Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας
08.08.2003 - 30.06.2005

για

την

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
20%
12,21%
10%
9%
<5%
100%
70%

υπερδωδεκάμηνη

χρήση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του καταστατικού του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. η
διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η
πρώτη εταιρική χρήση του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. λήγει την 30η Ιουνίου 2005.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την
υπερδωδεκάμηνη χρήση 08.08.2003- 30.06.2005
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 08.08.2003 – 30.06.2005

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
Έσοδα Συμμετοχών
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Φόροι Χρήσης
Μείον: Αμοιβές Δ.Σ.
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

1.157
78
1.079
1.079
1.079

1

Πηγή: Δημοσιευμένες ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις
χρήσης 08.08.2003 - 30.06.2005
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)
30.06.2005
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων
49
Παροχές Τρίτων
9
Φόροι - Τέλη
10
Διάφορα Έξοδα
9
Σύνολο
78
1

Πηγή: Αναλύσεις από το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. μη
ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Έσοδα Συμμετοχών
Ο λογαριασμός Έσοδα συμμετοχών περιλαμβάνει τα έσοδα από μερίσματα που προκύπτουν από
την συμμετοχή του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ποσοστό 12,62%, στο Μετοχικό Κεφαλαίο
του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 08.08.2003 30.06.2005
Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε. για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 08.08.2003 - 30.06.2005
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 08.08.2003 – 30.06.2005

(Ποσά σε Ευρώ χιλ.)

1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Διαθέσιμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3
3
1.000
1.003
1.181
1.181
2.184

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά Διάφορα
Αποτελέσματα εις Νέο
Σύνολον ίδιων κεφαλαίων
Μερίσματα πληρωτέα
Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.024
54
1
1.079
1.024
6
75
1.105
2.184

Πηγή: Δημοσιευμένες ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις της
υπερδωδεκάμηνης χρήσης 08.08.2003 - 30.06.2005
2
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
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Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Ο εν λόγω λογαριασμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E στο
μετοχικό κεφάλαιο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Κατά την 30.06.2005 το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ήταν
κάτοχος 3.304.500 μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που αντιπροσώπευαν ποσοστό 12,62% του
Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Η αξία εκάστης μετοχής έχει εκτιμηθεί από την Επιτροπή
του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε εκτέλεση της εντολής της Νομαρχίας Αθηνών Κ.Τ. Αθήνας
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών υπ’ αρ. 21273/2003 με την από 5.8.2003 έκθεση εκτίμησης,
καθώς και του διαβιβαστικού εγγράφου υπ’ αρ. 28538/6.8.2003 της Νομαρχίας Αθηνών,
προσδιορίζοντας τη συνολική αξία της συμμετοχής, την 30.06.2005 σε € 1.000.464,50.
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία προέβη το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του με έκδοση και διανομή
δωρεάν νέων μετοχών βάσει του Ν. 2065/92, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί αντίστοιχα και ο
αριθμός των μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που κατείχε το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. διατηρώντας
σταθερό το ποσοστό συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ειδικότερα συνεπεία
της εν λόγω αύξησης το ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατέχει 4.274.704 μετοχές του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,62% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
προσδιορίζοντας τη συνολική αξία της συμμετοχής, με βάση το προσωρινό Ισοζύγιο του ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Ιούλιος 2005 – Μάρτιος 2006) σε € 1.301.227,74.
Τέλος επισημαίνεται ότι με βάση το από 30.04.06 ισοζύγιο του ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. το
μετοχικό του κεφάλαιο παρέμεινε σταθερό, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 1.325 χιλ. περίπου και
τα κέρδη προ φόρων σε € 1.254 χιλ. περίπου.
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Ενοποιημένος και Απλός Ισολογισμός χρήσεως 2003 και Οικονομικές
Καταστάσεις « Ομίλου Εταιριών Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου
Αθηνών Υγεία Α.Ε. »
χρήσεως 2005

(1)

65

66

(2)

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

146.253,43
597,00

18.116.357,80
104.652,01

8.116.596,92
915.866,48
9.032.463,40

102.212.977,14

165.169,38
219.662,70
384.832,08

36.994.004,35

59.494,19
9.979.611,54
10.039.105,73

40.975,21
24.536.854,75

824.740,61
568.102,89
853.148,26
83.506,11
18.108,47
5.387.849,20

7.937.921,50

818.863,61
5.877,00

16.760.424,00

2.322.550,73
10.260.472,23

104.770.594,69

142.152,29
202.421,35
344.573,64

27.938.860,04

53.732,56
691.127,85
744.860,41

102.078,48
24.967.486,89

146.850,43
1.087.990,84
550.385,13
47.479,83
23.070,92
4.997.925,47

18.011.705,79

1.764.702,50
682,02
2.418.043,87

64.065.596,16

95.333,64
95.117,08
190.450,72

63.875.145,44

14.675.439,49

1.329.305,12
216.231,16
1.634.179,94

12.115.271,24
33.904.718,49

768.544,55

ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

1.783.819,36
0,00
2.226.512,74
16.865.076,01
104.652,01

40.552.121,52

5.854.843,20
291.078,35
6.535.041,41

27.871.158,56

4.034.092,27

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

652.659,35

104.427.266,96

14.675.439,49

7.184.148,32
507.309,51
8.169.221,35

12.115.271,24
61.775.877,05

4.802.636,82

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

2002

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2003

442.693,38

75.825.375,73

95.333,64
101.088,50
196.422,14

75.628.953,59

44.622.354,92

120.251.308,51

10.197.031,82
164.454,09
1.712.691,37
14.545.097,80

6.373.659,24
217.947,78
7.469.490,64

16.570.691,06
382.401,87
9.182.182,01

12.115.271,24
36.894.407,27

661.785,28

ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

14.545.097,80

30.561.257,26

4.406.990,35

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

12.115.271,24
67.455.664,53

5.068.775,63

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

2003

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ " υ γ ε ί α "
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης
ΧΡΗΣΗ (01/01/2003-31/12/2003)
(Ποσά σε Ευρώ)

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Μετοχικό Κεφάλαιο
(42.800.000 μετοχές των 0,41 Ευρώ)
1.Καταβλημένο

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογ/μός Βραχυπρ.Υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών

1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Δ.

ΙI.

Γ.
Ι.

Β.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVIII)

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
VΙΙΙ. Διαφορές ενοποίησης

V.

IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Εκτακτο αποθεματικό
5.Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών
διατάξεων νόμων

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

II.

Ι.

Α.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2.322.550,73
10.260.472,23

7.937.921,50

104.770.594,69

989.034,50

59.519.430,66

11.140.570,65
3.500,28
16.115.843,50
2.453.906,00
1.199.651,64
1.562.298,55
7.043.660,04
39.519.430,66

20.000.000,00
20.000.000,00

310.831,29
1.219,45
312.050,74

43.950.078,79

7.421.473,58
-37.263,84

664.716,66
3.697.273,21

2.450.713,52
581.843,03

27.044,87
27.044,87

15.293.550,97

17.548.000,00
17.548.000,00

2003

ενεργητικού.

382.583,89

57.150.884,27

8.563.190,33
0,00
19.304.028,56
2.840.455,19
1.398.620,50
2.856.459,09
7.470.560,77
42.433.314,44

14.717.569,83
14.717.569,83

303.212,92
0,00
303.212,92

44.376.296,06

7.875.490,85
-37.263,84

664.716,66
3.669.473,21

2.422.913,52
581.843,03

27.044,87
27.044,87

15.293.550,97

17.548.000,00
17.548.000,00

2002

915.866,48
9.032.463,40

8.116.596,92

102.212.977,14

€ 409.449, ενώ η καθαρή θέση θα ήταν αυξημένη κατά € 1.075.358 . Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών θα εμφανιζόταν στον ισολογισμό στο σχετικό

8. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσης.

κονδύλι του

τα αποτελέσματα της χρήσης θα έπρεπε να μειωθούν με τις αναλογούσες αποσβέσεις των εν λόγω εξόδων (20% επί της αξίας κτήσεως) ύψους

7. Η μητρική εταιρεία στηριζόμενη στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και συγκεκριμένα στο IAS 32 (International Accounting Standard No 32) και τη γνωμοδότηση Νο 17 της επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Standing interpretations Committee - SIC No 17) μετέφερε την προηγούμενη χρήση το
αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού «Εξοδα εισαγωγής στο Χ.Α.», όπως αυτό είχε διαμορφωθεί ,ποσού € 1.894.256 σε μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μειώνοντας ισόποσα την καθαρή θέση της εταιρείας. Εάν η εταιρεία ακολουθούσε το Ε.Γ.Λ.Σ.,

1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων.
2. Το προσωπικό του Ομίλου την 31/12/03 ήταν 1023 εργαζόμενοι.
3. Η ανάλυση κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 έχει ως εξής: ΚΩΔ:851.1 (Νοσοκομειακές δραστηριότητες) 68.801.682 ευρώ
ΚΩΔ:514.6 (Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προΐοντων)
142.419 ευρώ
4. Στην ενοποίηση, εκτός από την μητρική εταιρεία ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η θυγατρική εταιρεία ALAN MEDICAL Α.Ε.
με ποσοστό 100%.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
6. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο 01/01-31/12/03 ανέρχονται στο ποσό των 15.982.270 ευρώ

Σημειώσεις:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.Εξοδα επομένων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

IV Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον πρόβλεψεις
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες για είσπραξη
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες-Χρεώστες
11.Χρεώστες Διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτήσεις
Σύνολο συμμετοχών & αλλων μακροπρ.απαιτήσεων

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Σύνολο ακινητοποιήσεων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και Τεχνικά Εργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογ.εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Eξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

(3)
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ΑΔΤ Ζ-917843/66

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΤ Τ-503061/99

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΔΤ Π-064240/89

ΕΥΣΤ.ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1.127.093,61
110.941,30
794.650,00

2.032.684,91
857.782,73
0,00
857.782,73

ΑΔΤ Ξ-350706/8

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

2.992.588,4
110.807,1
-186.814,7

-5.558.624,0

0,00
2.890.467,64

391.939,0

115.003,0

1.314.347,5

374.867,0

-4.586.942,74

-143.680,07
2.890.467,64

140.930,17
0,00
251.008,85

922,30
34.106,07
79.974,69

1.314.347,50

7.707,35
367.159,71

5.075.604,7
145.230,1

5.558.624,0

262.801,02

210.405,37
52.365,65
30,00

-1.270.787,18
3.034.147,71

5.463.665,00
4.304.934,89

68.944.101,34
61.859.437,17
7.084.664,17
2.683.935,72
9.768.599,89

2003

4.586.942,74

119.120,95

1.438.061,61

1.438.061,61

4.192,01
49.120,34
65.808,60

167.274,43

5.213.911,14
249.753,86

4.400,00
162.874,43

Μαρούσι , 5 Απριλίου 2004

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους
Μείον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ (κέρδη) μετά από φόρους

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ/σεως
ΠΛΕΟΝ:
1. Εσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι-συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
31ης Δεκεμβρίου 2003 (1/1-31/12/2003)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε.
Ελέγξαμε κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τον
Ενοποιημένο Ισολογισμό και την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό
Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΥΓΕΙΑ» και της θυγατρικής της για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2003. Εφαρμόσαμε τις
διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις
αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαμε
τη συμφωνία του περιεχομένου της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης με τις παραπάνω ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Δεν επεκταθήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης
ALAN MEDICAL A.E. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αυτής που αντιπροσωπεύει ποσοστό
0,6% και 0,2% των ενοποιημένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών δεν έχουν ελεγχθεί από
άλλον αναγνωρισμένο Ελεγκτή. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1.
Η μητρική εταιρεία βασιζόμενη στην υπ’ αριθμό 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των
Νομικών Συμβούλων της Διοίκησης σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την εταιρεία
για το προσωπικό που θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης στην επόμενη χρήση. Αν η εταιρεία
σχημάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της
λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν.2190/1920, αυτή θα υπερέβαινε το
ήδη λογιστικοποιηθέν από την εταιρεία ποσό κατά € 5.750.000 περίπου εκ των οποίων € 5.650.000 περίπου
θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα ενοποιημένα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και € 100.000 τα
ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως.
2.
Στα κονδύλια του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Πελάτες», «Γραμμάτια και επιταγές
εισπρακτέες» και «Διάφοροι χρεωστικοί λογαριασμοί» περιλαμβάνονται απαιτήσεις της εταιρείας
συνολικού ποσού € 5.500.000 περίπου, οι οποίες ενδέχεται να μην εισπραχθούν. Η εταιρεία δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη, με επιβάρυνση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προηγούμενων
χρήσεων κατά € 4.250.000 περίπου και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως κατά €
1.250.000 περίπου, για το ενδεχόμενο της μη ρευστοποίησης αυτών.
3.
Η μητρική εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγιά της ακολουθώντας τις διατάξεις του π.δ.
299/2003 υιοθετώντας προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης που ήταν κατώτεροι αυτών που
χρησιμοποιούσε μέχρι την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, το έξοδο των
αποσβέσεων χρήσεως που καταλογίσθηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως είναι
μειωμένο κατά € 1.400.000 περίπου.
4.
Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2002 και η
θυγατρική της έως και τη χρήση 2000. Κατά συνέπεια για την κλειόμενη χρήση της μητρικής και για τις
χρήσεις 2001, 2002 και 2003 της θυγατρικής, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί
οριστικές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 και 2002 της μητρικής,
ο οποίος ήταν σε εξέλιξη κατά την 25η Φεβρουαρίου 2004, που ήταν η ημερομηνία υπογραφής του
προηγούμενου πιστοποιητικού μας επί των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, ολοκληρώθηκε και το σχετικό ποσό που προέκυψε € 794,650 καταλογίσθηκε ορθά, στις ανωτέρω
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
5.
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 7 της εταιρείας, τα έξοδα για την εισαγωγή της μητρικής στο
Χρηματιστήριο Αθηνών δεν καταλογίσθηκαν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης όπως προβλέπεται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά, αφαιρέθηκαν, στη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν, από
το κονδύλι «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αν είχε ακολουθηθεί ο χειρισμός που
προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα έξοδα αυτά αποσβένονταν σε πέντε
χρήσεις, το κονδύλι «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» θα ήταν αυξημένο κατά €
1.894.256, το «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» θα ήταν μειωμένο κατά € 818.898, εκ των οποίων €
409.449 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως, και το κονδύλι «Ασώματες
ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης» θα ήταν αυξημένο κατά € 1.075.358.

68

(4)

Κατά τη γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, οι ενοποιημένες αυτές
οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και
απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και μεθόδων που
εφαρμόζει η μητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες
που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση
και τα αποτελέσματα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31
Δεκεμβρίου 2003.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Γούτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 10411
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

(5)
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70

(1)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Eξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης

Αποθέματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας

Ι.

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

2002

8.116.596,92
915.866,48
9.032.463,40

102.377.665,24

162.723,24
819.662,70
982.385,94

36.216.719,05

27.904,97
9.965.217,33
9.993.122,30

40.395,22
24.458.894,25

824.740,61
568.102,89
846.868,17
83.506,11
18.108,47
5.314.970,21

16.762.202,57

1.764.702,50
1.764.702,50

64.410.015,70

607.548,47

533.333,64
74.214,83

63.802.467,23

14.675.439,49

1.320.165,63
157.080,08
1.631.387,32

12.115.271,24
33.903.123,47

768.544,55

ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

7.937.921,50

818.863,61
5.877,00

40.358.401,75

5.785.358,38
217.589,99
6.485.213,79

27.870.239,59

4.032.858,91

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2.322.550,73
10.260.472,23

104.949.467,51

136.710,97
262.421,35
399.132,32

27.289.587,47

29.059,48
674.328,09
703.387,57

98.336,62
24.802.380,54

146.850,43
1.087.990,84
542.277,63
47.479,83
23.070,92
4.863.424,39

17.992.949,88

1.783.819,36
1.783.819,36

104.160.868,98

14.675.439,49

7.105.524,01
374.670,07
8.116.601,11

12.115.271,24
61.773.363,06

4.801.403,46

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(42.800.000 μετοχές των 0,41 Ευρώ)
1.Καταβλημένο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Δ.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/μός Βραχυπρ.Υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
9.Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

ΙI.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV)

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Ι.

Γ.

Β.

V.

IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Εκτακτο αποθεματικό
5.Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών
διατάξεων νόμων

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

II.

Α.
Ι.

2.322.550,73
10.260.472,23

7.937.921,50

104.949.467,51

989.034,50
989.034,50

59.502.191,63

212.510,18
1.562.298,55
6.794.246,02
39.502.191,63

11.583.050,73
16.029.489,17
2.131.830,12
1.188.766,86

20.000.000,00
20.000.000,00

310.831,29
310.831,29

44.147.410,09

7.581.541,04

664.716,66
3.697.273,21

2.450.713,52
581.843,03

27.044,87
27.044,87

15.293.550,97

17.548.000,00
17.548.000,00

2003

915.866,48
9.032.463,40

8.116.596,92

102.377.665,24

382.583,89
382.583,89

56.704.674,90

452.570,57
2.856.459,09
6.556.301,70
41.987.105,07

8.843.548,72
19.235.368,41
2.651.461,58
1.391.395,00

14.717.569,83
14.717.569,83

303.212,92
303.212,92

44.987.193,53

8.449.124,48

664.716,66
3.669.473,21

2.422.913,52
581.843,03

27.044,87
27.044,87

15.293.550,97

17.548.000,00
17.548.000,00

2002

Σημειώσεις:
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
2. Το προσωπικό της εταιρείας την 31/12/03 ήταν 1014 εργαζόμενοι.
3. Το σύνολο του κύκλου εργασιών εντάσσεται στον Κωδικό 851.1, κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Νοσοκομειακές δραστηριότητες)
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
5. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο 01/01-31/12/03 ανέρχονται στο ποσό των 15.972.075 ευρώ
6. Με βάση την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. Των μετόχων της 25/2/02 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά με την έκδοση 3.897.462 μετοχών .Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή από 8/4/02-10/4/02 και 16/4/02-22/4/02 ενώ η εισαγωγή και
έναρξη της διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, στην κύρια αγορά του Χ.Α. ,πραγματοποιήθηκε την 7/06/02 .Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων , η καταβολή των οποίων πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας την 14/05/02 , ήταν 18.785.767 ευρώ ενώ οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε
1.946.287 ευρώ. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στο τρίμηνο που έληξε την 31/12/03 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο και τη σχετική τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 30/05/03 .Η σχετική έκθεση διάθεσης κεφαλαίων δημοσιεύθηκε την 27/02/04 στις
εφημερίδες Εξπρές και Αδέσμευτος τύπος (του Ρίζου).
7. Η εταιρεία στηριζόμενη στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και συγκεκριμένα στο IAS 32 (International Accounting Standard No 32) και τη γνωμοδότηση Νο 17 της επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Standing interpretations Committee - SIC No 17) μετέφερε την προηγούμενη χρήση το αναπόσβεστο
υπόλοιπο του λογαριασμού «Εξοδα εισαγωγής στο Χ.Α.», όπως αυτό είχε διαμορφωθεί , ποσού € 1.894.256 σε μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μειώνοντας ισόποσα την καθαρή θέση της εταιρείας. Εάν η εταιρεία ακολουθούσε το Ε.Γ.Λ.Σ.,τα αποτελέσματα της χρήσης
θα έπρεπε να μειωθούν με τις αναλογούσες αποσβέσεις των εν λόγω εξόδων (20% επί της αξίας κτήσεως) ύψους € 409.449, ενώ η καθαρή θέση θα ήταν αυξημένη κατά € 1.075.358 . Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών θα εμφανιζόταν στον ισολογισμό στο σχετικό κονδύλι του ενεργητικού.
8. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.Εξοδα επομένων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

IV Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.Πελάτες
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες για είσπραξη
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες-Χρεώστες
11.Χρεώστες Διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

ΙΙ. Απαιτήσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.059.695,07

981.697,54
77.997,53

75.564.760,96

14.545.097,80

10.191.197,37
116.812,35
1.703.282,85

12.115.271,24
36.893.099,35

636.291,69

76.624.456,03

146.253,43
597,00

2003
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Δ.

Ε.

119.988.775,19

44.424.014,23

6.300.869,38
132.950,08
7.430.143,58

16.492.066,75
249.762,43
9.133.426,43

14.545.097,80

30.560.051,19

4.399.306,90

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

12.115.271,24
67.453.150,54

5.035.598,59

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

Σύνολο συμμετοχών & αλλων μακροπρ.απαιτήσεων

2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτήσεις

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Σύνολο ακινητοποιήσεων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και Τεχνικά Εργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογ.εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές

Γ.

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ "υγεία " Α.Ε.
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2003
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Α.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14
(Ποσά σε Ευρώ)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(2)

71

-4.561.812,44

4.561.812,44

207.680,27

207.541,01
139,26
0,00

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ
ΑΔΤ Τ-503061/99

ΑΔΤ Ζ-917843/66

8.368.199,31

0,00

8.368.199,31

385.931,48

113.990,97

8.640.139,82

-333.655,96

8.973.795,78

4.998.766,15

13.972.561,93

11.064.185,82
2.908.376,11

73.869.603,99
62.805.418,17

2002

Μαρούσι , 5 Απριλίου 2004
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-5.541.483,75

5.541.483,75

136.889,70
0,00
249.041,78

34.016,28
79.974,69

1.308.412,20

607.707,35
367.048,89

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2.243.108,52

0,00

2.243.108,52

114.928,94

49.120,34
65.808,60

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
προ φόρων

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

ΜΕΙΟΝ

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)

ΠΛΕΟΝ
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζημίες
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.335.859,85

3.600.769,61

Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ/σεως
ΠΛΕΟΝ
1.Εσοδα συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι-συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
-1.264.909,76

5.058.618,00

ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

1.431.584,71

8.659.387,61

Σύνολο

ΟΛΙΚO AΠOTEΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

5.986.896,29
2.672.491,32

4.400,00
162.274,95

2003
68.801.681,93
62.814.785,64

Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών
Μείον:Κόστος παροχής υπηρεσιών

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-31/12/2003)

ΑΔΤ Π-064240/89

ΕΥΣΤ.ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Tακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
3. Πρόσθετο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

MEION:
1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι

Σύνολο

110.807,14

110.941,30

ΑΔΤ Ξ-350706/87

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

8.893.341,04

27.800,00
416.416,56
867.583,44
7.581.541,04

8.893.341,04

2.857.180,02
1.004.241,96

9.897.583,00

11.296.476,48

279.352,00
1.857.686,15
710.313,85
8.449.124,48

11.296.476,48

2.967.987,16

14.264.463,64

5.709.449,58
186.814,75

8.449.124,48
-794.650,00

2002
8.368.199,31

2003
2.243.108,52

893.300,66

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως
ΠΛΕΟΝ:Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγουμένων χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προήγ.χρήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης
Εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» της εταιρικής χρήσης που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.
2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση
τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη
διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο
πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο εκτός από την περίπτωση της σημείωσης 7 της εταιρείας η οποία εξηγείται στην παρακάτω
παρατήρησή μας με αριθμό 6. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση και το κόστος παροχής υπηρεσιών που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε
σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου
της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν
τα εξής:
1. Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ’ αριθμό 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών
Συμβούλων της Διοίκησης σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την εταιρεία για το
προσωπικό που θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης στην επόμενη χρήση. Αν η εταιρεία σχημάτιζε
πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα υπερέβαινε το ήδη
λογιστικοποιηθέν από την εταιρεία ποσό κατά € 5.750.000 περίπου εκ των οποίων € 5.650.000 περίπου θα
έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και € 100.000 τα αποτελέσματα της
κλειόμενης χρήσεως.
2. Στα κονδύλια του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Πελάτες», «Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες» και
«Διάφοροι χρεωστικοί λογαριασμοί» περιλαμβάνονται απαιτήσεις της εταιρείας συνολικού ποσού €
5.500.000 περίπου, οι οποίες ενδέχεται να μην εισπραχθούν. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων κατά € 4.250.000 περίπου και των
αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως κατά € 1.250.000 περίπου, για το ενδεχόμενο της μη
ρευστοποίησης αυτών.
3. Όπως αναφέρονταν στην παρατήρηση 3 του πιστοποιητικού μας με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2003 επί
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002, μερίσματα
θυγατρικής εταιρείας συνολικού ποσού € 600.000, περιλήφθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως αυτής
μολονότι η διανομή τους δεν είχε εγκριθεί ακόμη από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εν
λόγω θυγατρικής κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της εταιρείας. Εάν η αναγνώριση του
χρηματοοικονομικού αυτού εσόδου είχε γίνει κανονικά στη κλειόμενη χρήση τα αποτελέσμάτα χρήσεως θα
ήταν αυξημένα κατά € 600.000.
4. Η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγιά της ακολουθώντας τις διατάξεις του π.δ. 299/2003
υιοθετώντας προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης που ήταν κατώτεροι αυτών που χρησιμοποιούσε
μέχρι την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, το έξοδο των αποσβέσεων χρήσεως που
καταλογίσθηκε στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως είναι μειωμένο κατά € 1.400.000 περίπου.
5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2002. Κατά συνέπεια για την
κλειόμενη χρήση οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 και 2002 ο οποίος ήταν σε εξέλιξη κατά την 25η
Φεβρουαρίου 2004, που ήταν η ημερομηνία υπογραφής του προηγούμενου πιστοποιητικού μας επί των
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ολοκληρώθηκε και το σχετικό ποσό που προέκυψε €
794.650 καταλογίσθηκε ορθά, στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
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6. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 7 της εταιρείας, τα έξοδα για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο
Αθηνών δεν καταλογίσθηκαν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης όπως προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο αλλά, αφαιρέθηκαν, στη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν, από το κονδύλι
«Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αν είχε ακολουθηθεί ο χειρισμός που προβλέπεται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα έξοδα αυτά αποσβένονταν σε πέντε χρήσεις, το κονδύλι
«Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» θα ήταν αυξημένο κατά € 1.894.256, το «Υπόλοιπο
κερδών χρήσεως εις νέο» θα ήταν μειωμένο κατά € 818.898, εκ των οποίων € 409.449 θα έπρεπε να
επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως, και το κονδύλι «Ασώματες ακινητοποιήσεις και
έξοδα πολυετούς απόσβεσης» θα ήταν αυξημένο κατά € 1.075.358.
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και
στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω
παρατηρήσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2003 και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτήν την ημερομηνία, βάση των σχετικών
διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν
από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Βασίλειος Γούτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 10411

(4)
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2005
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
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Περιεχόμενα

Σελίδα

Ισολογισμός
Kατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
5. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ
6. Ενσώματα πάγια
7. Επενδύσεις σε ακίνητα
8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
9. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
10. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
12. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
14. Αποθέματα
15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
16. Μετοχικό κεφάλαιο
17. Λοιπά αποθεματικά
18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
19. Δάνεια
20. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
21. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
22. Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
23. Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) -καθαρά
24. Έξοδα κατ΄είδος
25. Παροχές σε εργαζομένους
26. Χρηματοοικονομικό κόστος
27. Φόρος εισοδήματος
28. Κέρδη ανά μετοχή
29. Μερίσματα ανά μετοχή
30. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
31. Δεσμεύσεις
32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

(2)

3
4
5
6
7
7
7
17
18
18
36
39
40
40
42
42
42
42
43
43
43
44
44
45
46
48
52
52
53
54
54
54
55
56
56
58
59
61
62
65
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Όμιλος

Εταιρία

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2005
2004

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2005
2004

Ποσά σε Ευρώ
Σημ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

6
7
8
9
10
11
12

93.962.781
1.995.648
4.948.754
104.860
108.537
11.739
101.132.319

98.059.475
1.998.217
5.227.607
158.677
101.662
11.739
105.557.377

93.816.532
1.995.648
4.934.432
58.694
886.364
81.947
11.739
101.785.356

98.001.134
1.998.217
5.209.719
112.694
886.364
77.897
11.739
106.297.764

Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

14
13
15

2.742.819
25.563.865
1.880.659
30.187.343
131.319.662

2.399.730
22.077.720
554.775
25.032.225
130.589.602

2.427.943
25.748.875
1.395.839
29.572.657
131.358.013

2.253.736
21.883.077
443.050
24.579.863
130.877.627

16
17

34.641.551
3.147.476
2.223.527
40.012.554

34.641.551
3.147.476
11.846.145
49.635.172

34.641.551
3.147.476
1.906.851
39.695.878

34.641.551
3.147.476
11.589.876
49.378.903

19
20

20.268.039
3.164.862

20.492.557
3.470.075

20.240.961
3.174.595

20.488.881
3.481.703

21
22

9.859.196
1.555.000
34.847.097

9.253.713
35.000
33.251.345

9.809.248
1.500.000
34.724.804

9.208.677
33.179.261

18

29.921.833
122.137
133.000
26.283.041
56.460.011
91.307.108

25.254.634
744.567
21.703.884
47.703.085
80.954.430

30.536.453
133.000
26.267.878
56.937.331
91.662.135

26.264.368
358.411
21.696.684
48.319.463
81.498.724

131.319.662

130.589.602

131.358.013

130.877.627

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
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

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

22
19

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε Ευρώ
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων

24

Μικτό κέρδος

Όμιλος

Εταιρία

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

2005

2004

2005

2004

63.332.014

61.657.920

62.863.445

61.260.765

(60.448.015)

(57.056.463)

(61.720.774)

(58.459.699)

2.883.999

4.601.457

1.142.671

2.801.066

-

-

Έξοδα διάθεσης

24

(341.225)

(272.108)

Έξοδα διοίκησης

24

(5.738.547)

(5.266.619)

(5.555.137)

(5.096.933)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

23

3.023.120

2.902.947

3.770.335

3.102.147

Κέρδη εκμετάλλευσης

(172.653)

Χρηματοοικονομικό κόστος

26

Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς

9

Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

27

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων

1.965.677

(2.073.062)

(1.949.239)

(642.131)
(2.067.598)

6.459

12.768

(4.404)

(2.239.256)

29.206

(2.714.133)
307.108

806.280
(1.942.274)
(1.135.994)

(107.362)

1.473.102

(2.346.618)

1.502.308

(2.407.025)

2.010.361
874.367

(2.346.618)

1.502.308

(2.407.025)

874.367

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

28

(0,05)

0,04

(0,06)

0,02

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Όμιλος
Ποσά σε Ευρώ
Σημ.
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2003
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου
Διανομή μερισμάτων
Μεταφορά σε αποθεματικά
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2004
Καθαρά κέρδη περιόδου
Διανομή μερισμάτων
Μεταφορά σε αποθεματικά
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005

17

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

34.641.551
34.641.551
34.641.551

3.071.725
75.751
3.147.476
3.147.476

Kέρδη
εις νέο
11.703.588
1.502.308
(1.284.000)
(75.751)
11.846.145
(2.346.618)
(7.276.000)
0
2.223.527

Σύνολο
Ιδίων κεφαλαίων
49.416.864
1.502.308
(1.284.000)
0
49.635.172
(2.346.618)
(7.276.000)
0
40.012.554

Εταιρία

Σημ.
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2003
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου
Διανομή μερισμάτων
Μεταφορά σε αποθεματικά
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2004
Καθαρά κέρδη περιόδου
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005

17

29

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

34.641.551
34.641.551
34.641.551

3.071.725
75.751
3.147.476
3.147.476

Kέρδη
εις νέο
12.075.260
874.367
(1.284.000)
(75.751)
11.589.876
(2.407.025)
(7.276.000)
1.906.851

Σύνολο
Ιδίων κεφαλαίων
49.788.536
874.367
(1.284.000)
0
49.378.903
(2.407.025)
(7.276.000)
39.695.878

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε Ευρώ

Σημ.

Όμιλος
Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2005
2004

Ταμειακές ροές απο Λειτουργικές Δραστηριότητες:
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
6, 7
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
8
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
13
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και ομαδικού συνταξ προγράμματος
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη)/ζημίες από συγγενείς
9
Πιστωτικοί τόκοι
23
Χρεωστικοί τόκοι
26
Έσοδα από μερίσματα
23
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Καταβληθείς Φόρος εισοδήματος
Καταβληθέντες τόκοι
(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

(2.239.256)

29.206

Εταιρία
ρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίο
2005
2004

(2.714.133)

(1.135.994)

6.456.422
642.420
524.669
605.483
1.633.000
(62.744)
(6.459)
(108.168)
2.073.062
(6.600)

6.721.775
644.972
3.000.000
371.469
(7.119)
(12.768)
(110.404)
1.949.239
(4.800)

6.421.832
633.754
500.000
600.571
1.633.000
(60.958)
4.404
(104.413)
2.067.598
(767.280)

6.693.994
637.367
3.000.000
366.987
(7.119)
(108.981)
1.942.274
(218.600)

(343.089)
(4.231.656)
4.656.582
(744.566)
(2.085.085)
(6.875)

(333.218)
(7.375.879)
1.053.224
(180.733)
(1.968.955)
10.996

(174.207)
(4.066.202)
4.261.468
(358.411)
(2.079.621)
(4.050)

(469.917)
(7.038.132)
1.707.999
(1.961.990)
11.670

6.757.140

3.787.005

5.793.352

3.419.558

(2.403.805)
109.390
(363.567)
108.168
17.280

(54.000)
(3.911.159)
9.911
(26.345)
110.404
18.600

(2.238.293)
64.590
(358.467)
104.413
517.280

(54.000)
(3.909.453)
9.911
(26.345)
108.981
218.600

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

(2.532.534)

(3.852.589)

(1.910.477)

(3.652.306)

Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:
Καταβολή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές εισροές/(εκροές) λοιπών δανείων
Καταβολές μερισμάτων

(1.148.719)
5.503.358
(7.253.361)

(2.677.250)
4.024.374
(1.353.726)

(1.123.263)
5.446.538
(7.253.361)

(2.666.692)
4.110.728
(1.353.726)

(2.898.722)

(6.602)

(2.930.086)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες:
Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου συγγενούς εταιρίας
Αγορές ενσώματων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

6
8

29

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

15

1.325.884
554.775

(72.186)
626.961

1.880.659

554.775

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων περιλαμβάνουν:
31 Δεκεμβρίου
2005
Αναπόσβεστη αξία (σημείωση 6)
46.646
Κέρδη από πωλήσεις ενσώματων παγίων
62.744
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων
109.390

31 Δεκεμβρίου
2004
2.792
7.119
9.911

952.789
443.050
1.395.839

31 Δεκεμβρίου
2005
3.632
60.958
64.590

90.310
(142.438)
585.488
443.050

31 Δεκεμβρίου
2004
2.792
7.119
9.911

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 7-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Γενικές πληροφορίες
Το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε. (εφεξής «ΥΓΕΙΑ» ή «Εταιρία»)
ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στη παροχή υπηρεσιών υγείας. Η Εταιρία ως ιδιωτική
κλινική υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000 που εμπεριέχει ειδικές ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Η Εταιρεία έχει την μορφή της
Ανωνύμου Εταιρείας, έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας και Ερυθρού
Σταυρού 4), η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι μετοχές της είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστηρίο Αθηνών. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την
Εταιρία και την κατά 100% θυγατρική της ALAN MEDICAL Α.Ε. (εφεξής «Όμιλος»). Οι εν λόγω
οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 10 Mαρτίου 2006. Το
προσωπικό του Ομίλου την 31.12.2005 ήταν 1.049 εργαζόμενοι και της Εταιρίας 1.040 εργαζόμενοι.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση βάση των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων («ΣΔΛΠ»).
Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των
οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας
επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΕΕ»), εκτός από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ)
39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Σε συνέχεια της εισήγησης της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισμούς 2086/2004 και
1864/2005 που απαιτούν την χρήσης του ΔΛΠ 39, εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις που
αφορούν σε αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις εισηγμένες εταιρείες από την
1η Ιανουαρίου 2005.
Επειδή ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση
χαρτοφυλακίου που δεν απαιτούνται από την έκδοση του ΔΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την
ΕΕ, οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ.
Οι οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των
ΔΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνάδουν με τα ΔΠΧΠ
αφού έως την 31 Δεκεμβρίου 2004 οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν σύμφωνα με τις
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»). Τα ΕΛΠ διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα ΔΠΧΠ.
Κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις
μεθόδους λογιστικής, αποτίμησης και ενοποίησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις Ελληνικές
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν με τα ΔΠΧΠ. Τα στοιχεία του 2004
παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια
κεφάλαια και τα αποτελέσματα παρατίθενται στην Σημείωση 5.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει
τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
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εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις
που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4.
2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων
Συγκεκριμένα νέα ΔΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
-

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου
αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μπορεί να επιβάλει νέες προϋποθέσεις
αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης µε συμμετοχή
πολλών εργοδοτών (multi employer plans) όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την
εφαρμογή της μεθόδου καθορισμένων παροχών.
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων. Επειδή ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεν συμμετέχει σε
προγράμματα συνταξιοδότησης µε συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της
τροποποίησης θα επηρεάσει μόνο την παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση
από τις περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006.

-

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό
ενδοεταιρικών συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση επιτρέπει όπως ο κίνδυνος συναλλαγματικής διαφοράς από μια πολύ πιθανή
πρόβλεψη ενδοεταιρικής συναλλαγής να πληρεί τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί σαν
αντισταθμισμένο είδος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπό τον όρο ότι: (α) η
συναλλαγή χαρακτηρίζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης της εταιρείας,
η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα
επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική
με τις λειτουργίες του Ομίλου, διότι ο Όμιλος δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές οι οποίες
δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν σαν αντισταθμισμένο στοιχείο στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004.

-

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν
ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα
χαρακτηρισμού αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων ως μέρος αυτής της κατηγορίας. Ο
Όμιλος πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις
εφόσον δεν διατηρεί χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως Εύλογη Αξία
μέσω αποτελεσμάτων.

-

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι
οποίες έχουν ήδη δηλωθεί από την εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να
αναγνωρισθούν αρχικά σε εύλογη αξία και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη
(8)
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αξία μεταξύ του (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν
εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται για να εξοφληθεί η ανειλημμένη
υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει μελετήσει την τροποποίηση
αυτή του ΔΛΠ 39 και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι δεν είναι σχετική με τον Όμιλο.
-

ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων
(εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2006)
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες του Ομίλου.

-

ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει
από 1 Ιανουαρίου 2007)
Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών
και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από
χρηματοοικονομικά
μέσα,
συμπεριλαμβανομένων
προκαθορισμένων
ελάχιστων
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο
αγοράς (συμπεριλαμβάνεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ
7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32,
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρμογή σε όλες τις
εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η προσαρμογή στο
ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και
για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όμιλος εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7
και της προσαρμογής στο ΔΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο
αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την
τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007.

-

Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός αν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση (Ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006).
Η Διερμηνεία 4 απαιτεί να προσδιορίζεται κατά πόσο μια συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση
βάσει της ουσίας του διακανονισμού. Συγκεκριμένα απαιτεί να εξεταστεί κατά πόσο: (α) η
εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και (β) η
συμφωνία παραχωρεί στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης του παγίου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η
Διερμηνεία 4 δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων
συμφωνιών της.

-

Διερμηνεία 5, ∆ικαιώματα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας,
Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006).
Η Διερμηνεία 5 δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες του Ομίλου.

-

Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές –
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2005).
Η Διερμηνεία 6 δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες του Ομίλου.

2.3 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 εταιρία
κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται
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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 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 Εταιρία
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 Εταιρία
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.
2.4 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 έχει ένα και μόνο επιχειρηματικό τομέα
δραστηριοτήτων εκείνο της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριμένα της παροχής
υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα, σε μία και μόνο
γεωγραφική περιοχή την Ελληνική Επικράτεια. Επομένως δεν απαιτείται η παρουσίαση σχετικών
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
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2.5 Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(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.
2.6 Ενσώματα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα
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:
Κτίρια
Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

30-40
15-20
10-15
5-8
3-7

Έτη
Έτη
Έτη
Έτη
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 (Σημείωση 2.8).
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.
2.7 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.
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2.8 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.
2.9 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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.
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 πραγματοποιθέντα και μη πραγματοποιθέντα 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.
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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.
2.10 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.
2.11 Απαιτήσεις από πελάτες
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.
2.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
2.13 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
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μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως
που αποκτάται.
2.14 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.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος διατηρεί
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρεώσης τουλάχιστον 12 μήνες
μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων.
2.15 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.
2.16 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
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.
2.17 Τρέχων φόρος εισοδήματος
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.
2.18 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 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
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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.
2.19 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.
2.20 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.

2.21 Αναγνώριση εσόδων
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:
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(α) Παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες
που καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών
οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία με τα οποία συνεργάζεται η
Εταιρία είναι το Ι.Κ.Α., το Δημόσιο και ο Ο.Γ.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τα ταμεία αυτά η
Εταιρία 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 Εταιρία, αφορούν ασφαλιστικές
εταιρίες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία από 01.08.2003
ξεκίνησε και πάλι τη συνεργασία της με την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών (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 εταιρίες-τράπεζες.
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 εταιρίας.
2.22 Μισθώσεις
Η Εταιρία 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.

(16)
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Η Εταιρία 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 Εταιρία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια
αναγνωρίζεται στα έσοδα την περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση
ενοικίασης.
2.23 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.
2.24 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.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό, ρευστότητας,
ταμειακών ροών και εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
(a) Κίνδυνος αγοράς
Ο Ομιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και συνεπώς το σύνολο των συναλλαγών
του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Ο Ομιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και
δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγματος με εξωτερικούς
αντισυμβαλλομένους.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Εταιρίες έχουν ελάχιστο
βαθμό απωλειών. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια
ασφάλεια ή με τους ασφαλισμένους ασθενείς και για το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από
την ασφάλειά τους. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και επομένως ο
εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων.
(δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων. Επίσης δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό
επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρεί
το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο.
Ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με σταθερό επιτόκιο. Τα δάνεια αυτά
εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας τους.
3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς
αγορές προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε
δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρμοσμένες
ώστε ν’ αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις απώλειες από
τον πιστωτικό κίνδυνο.
Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις
οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών
ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το
οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
4.

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.
4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
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. Η Εταιρία καθώς επίσης και η εταιρία ALAN MEDICAL Α.Ε., έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2002. Εντός του 2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός
έλεγχος των χρήσεων 2003 και 2004 για την εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις
ανέρχονται σε 50 χιλ., Ευρώ περίπου.
β) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική
Υπηρεσία του Ομίλου.
4.2 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Δεν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών.
5. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ
5.1 Βασικές αρχές μετάβασης στα ΔΠΧΠ
5.1.1 Εφαρμογή του ΔΠΧΠ 1
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες καταστάσεις της Εταιρίας και του
Ομίλου που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στη σημείωση 2.1 εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 1.
Η μετάβαση στην εφαρμογή των ΔΠΧΠ και η σύνταξη του αρχικού ισολογισμού με βάση τα
ΔΠΧΠ έγινε την 1 Ιανουαρίου 2004.
Κατά την προετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1, ο Όμιλος
εφάρμοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη
αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΠ.
5.1.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε ο Όμιλος
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 ο Όμιλος
εφάρμοσε τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές:
(18)
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(α) Επιχειρηματικές συνενώσεις
Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση αυτή και να μην εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 3
αναδρομικά σε επιχειρηματικές συνενώσεις που έλαβαν χώρα πριν την ημερομηνία μετάβασης
στα ΔΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004).
(β) Εύλογη αξία ως κόστος εκκίνησης (θεωρούμενο κόστος)
Η Εταιρία επέλεξε να πραγματοποιήσει αποτίμηση των γηπέδων και των κτιρίων της στην
πραγματική τους αξία, την οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησε ως θεωρούμενο κόστος κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ.
(γ) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο Όμιλος επέλεξε να αναγνωρίσει το σύνολο των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών και
ζημιών που προέκυψαν από την αναλογιστική μελέτη των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία, κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ αναπροσαρμόζοντας
ανάλογα τα κέρδη εις νέο.
5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που ακολούθησε ο Όμιλος
Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδρομική εφαρμογή:
(α) Εξαίρεση διαγραφής χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2004, δεν
αναγνωρίζονται ξανά σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(β) Εξαίρεση εκτιμήσεων
Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2004, θα πρέπει να συμφωνούν με τις
εκτιμήσεις που έγιναν την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τα ΕΛΠ, εκτός κι αν έχει αποδειχτεί ότι οι
εκτιμήσεις αυτές ήταν λανθασμένες.
(γ) Λογιστική Αντιστάθμισης
Η Διοίκηση εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης από την 1 Ιανουαρίου 2005, μόνο εάν η σχέση
αντιστάθμισης πληροί όλα τα κριτήρια λογιστικής αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.
5.2 Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΠ και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Οι ακόλουθες συμφωνίες παρέχουν την ποσοτική επίδραση των εγγραφών αναμόρφωσης. Η
πρώτη συμφωνία παρέχει μία γενική εικόνα της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια της 1 Ιανουαρίου
2004 και 31 Δεκεμβρίου 2004 καθώς επίσης και επί των καθαρών κερδών για την περιόδο 01.01 31.12.2004 (σημείωση 5.2.1). Οι ακόλουθες 3 συμφωνίες παρέχουν λεπτομέρειες της επίδρασης της
μετάβασης:
- Στους Ισολογισμούς της 1 Ιανουαρίου 2004 (σημείωση 5.2.2.1)
- Στους Ισολογισμούς της 31 Δεκεμβρίου 2004 (σημείωση 5.2.2.2)
- Στα Αποτελέσματα της περιόδου 01.01 - 31.12.2004 (σημείωση 5.2.3)
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5.2.1 Εγγραφές Αναμόρφωσης
5.2.1.1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ)
Όμιλος
Ίδια Κεφάλαια

Καθαρά κέρδη

Ίδια Κεφάλαια

1/1/2004

1/1-31/12/2004

31/12/2004

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα βάσει δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

43.950.079

2.140.271

44.266.112

1. Αντιλογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου που
αφορά κεφαλαιοποιηθέντα πάγια από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης

14.625.624

2.666.634

17.292.258

2. Αποσβέσεις κεφαλαιοποιηθέντων παγίων από
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

(8.191.994)

(1.688.809)

(9.880.803)

3. Εμφάνιση της υπεραξίας των οικοπέδων και
κτιρίων στα ίδια κεφάλαια

20.576.066

4. Προσαρμογή των συντελεστών απόσβεσης
βάσει ωφέλιμης ζωής

1.089.834

5. Πρόσθετη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
και ασφαλιστικού προγράμματος ALLIANZ

(10.536.872)

6. Εξοδοποίηση κεφαλαιοποιηθεισών εξόδων
πολυετούς απόσβεσης και αντιλογισμός αποσβέσεων

(636.292)

7. Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων
κατασκευαστικής περιόδου

-

-

20.576.066

(1.142.218)

(52.384)

(560.854)

(11.097.726)

259.094

(377.198)

11.888

11.888

8. Προσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων

(5.500.000)

(3.000.000)

(8.500.000)

9. Πρόβλεψη για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος

(6.612.565)

3.142.491

(3.470.074)

10. Προσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε
συγγενείς εταιρίες

22.114

11. Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιόδου

-

12. Εμφάνιση μερισμάτων τη χρήση που εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση.

1.284.000

13. Αντιλογισμός αναπροσαρμογής με βάση τις διατάξεις
του Ν. 2065/92

-

14. Λοιπές εγγραφές
Υπόλοιπα οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΠ

(653.130)
49.416.864

(20)

(1.032)
-

21.082
-

-

7.276.000

-

(5.451.762)

(325.157)
1.502.308

(978.287)
49.635.172
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5.2.1.2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ)
Εταιρία
Ίδια Κεφάλαια

Καθαρά κέρδη

Ίδια Κεφάλαια

1/1/2004

1/1-31/12/2004

31/12/2004

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπα βάσει δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

44.147.410

1.396.091

43.719.263

1. Αντιλογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου που
αφορά κεφαλαιοποιηθέντα πάγια από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης

14.615.559

2.656.076

17.271.635

2. Αποσβέσεις κεφαλαιοποιηθέντων παγίων από
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

(8.180.716)

(1.678.309)

(9.859.025)

3. Εμφάνιση της υπεραξίας των οικοπέδων και
κτιρίων στα ίδια κεφάλαια

20.576.066

4. Προσαρμογή των συντελεστών απόσβεσης
βάσει ωφέλιμης ζωής

1.089.834

5. Πρόσθετη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
και ασφαλιστικού προγράμματος ALLIANZ

(10.496.318)

6. Εξοδοποίηση κεφαλαιοποιηθεισών εξόδων
πολυετούς απόσβεσης και αντιλογισμός αποσβέσεων

(636.292)

7. Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων
κατασκευαστικής περιόδου

-

20.576.066

(1.142.218)

(52.384)

(556.372)

(11.052.690)

259.094

(377.198)

11.888

11.888

8. Προσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων

(5.500.000)

(3.000.000)

(8.500.000)

9. Πρόβλεψη για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος

(6.626.757)

3.145.054

(3.481.703)

10. Προσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε
συγγενείς εταιρίες

(24.901)

11. Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιόδου

-

12. Εμφάνιση μερισμάτων τη χρήση που εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση.

1.284.000

13. Αντιλογισμός αναπροσαρμογής με βάση τις διατάξεις
του Ν. 2065/92

-

14. Λοιπές εγγραφές
Υπόλοιπα οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΠ
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-

(459.349)
49.788.536

(21)

-

(24.901)
-

-

7.276.000

-

(5.451.762)

(216.937)
874.367

(676.286)
49.378.903

5.2.2 Συμφωνία Ισολογισμών
5.2.2.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

Ποσά σε Ευρώ
Σημ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ε
ΣΤ

Kυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ζ
Η
Θ

Α
Β
Γ
Δ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Διαφορές ενοποίησης
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα

Όμιλος
Επίδραση
Εγγραφών
Αναμόρφωσης

ΔΠΧΠ

Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα

Εταιρία
Επίδραση
Εγγραφών
Αναμόρφωσης

ΔΠΧΠ

75.628.954
661.785
95.334
101.088
76.487.161

25.241.360
2.000.786
5.184.449
10.375
11.569
11.739
32.460.278

100.870.314
2.000.786
5.846.234
105.709
112.657
11.739
108.947.439

75.564.761
636.292
95.334
886.364
77.997
77.260.748

25.221.137
2.000.786
5.184.449
(36.640)
11.569
11.739
32.393.040

100.785.898
2.000.786
5.820.741
58.694
886.364
89.566
11.739
109.653.788

2.226.513
25.312.061
744.860
28.283.434
104.770.595

(160.000)
(6.706.601)
(117.899)
(6.984.500)
25.475.778

2.066.513
18.605.460
626.961
21.298.934
130.246.373

1.783.820
25.201.513
703.387
27.688.720
104.949.468

(6.580.287)
(117.899)
(6.698.186)
25.694.854

1.783.820
18.621.226
585.488
20.990.534
130.644.322

Ι
ΙΑ
ΙΒ
K

32.841.551
3.724.318
(37.264)
7.421.474
43.950.079

1.800.000
(652.593)
37.264
4.282.114
5.466.785

34.641.551
3.071.725
0
11.703.588
49.416.864

32.841.551
3.724.318
7.581.541
44.147.410

1.800.000
(652.593)
4.493.719
5.641.126

34.641.551
3.071.725
12.075.260
49.788.536

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα

ΙΓ
ΙΔ

20.000.000
-

876.070
6.612.565

20.876.070
6.612.565

20.000.000
-

865.193
6.626.757

20.865.193
6.626.757

ΙΕ
ΙΣΤ

310.831
1.219
20.312.050

8.571.413
33.781
16.093.829

8.882.244
35.000
36.405.879

310.831
20.310.831

8.530.859
16.022.809

8.841.690
36.333.640

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Δάνεια

ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ

21.938.716
2.453.906
16.115.844
40.508.466
60.820.516

2.352.137
(2.294.378)
3.857.405
3.915.164
20.008.993

24.290.853
159.528
19.973.249
44.423.630
80.829.509

22.329.908
2.131.830
16.029.489
40.491.227
60.802.058

2.315.903
(2.131.830)
3.846.846
4.030.919
20.053.728

24.645.811
0
19.876.335
44.522.146
80.855.786

104.770.595

25.475.778

130.246.373

104.949.468

25.694.854

130.644.322

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

(22)
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5.2.2.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Ποσά σε Ευρώ
Σημ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ε
ΣΤ

Kυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ζ
Η
Θ

Α
Β
Γ
Δ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Διαφορές ενοποίησης
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Όμιλος
Επίδραση
Εγγραφών
Αναμόρφωσης

ΔΠΧΠ

Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα

Εταιρία
Επίδραση
Εγγραφών
Αναμόρφωσης

ΔΠΧΠ

75.916.253
5.515.488
149.334
90.093
81.671.168

22.143.222
1.998.217
(287.881)
9.343
11.569
11.739
23.886.209

98.059.475
1.998.217
5.227.607
158.677
101.662
11.739
105.557.377

75.867.634
5.497.600
149.334
886.364
66.328
82.467.260

22.133.500
1.998.217
(287.881)
(36.640)
11.569
11.739
23.830.504

98.001.134
1.998.217
5.209.719
112.694
886.364
77.897
11.739
106.297.764

2.707.905
33.721.175
674.363
37.103.443
118.774.611

(308.175)
(11.643.455)
(119.588)
(12.071.218)
11.814.991

2.399.730
22.077.720
554.775
25.032.225
130.589.602

2.253.736
33.300.366
562.638
36.116.740
118.584.000

(11.417.289)
(119.588)
(11.536.877)
12.293.627

2.253.736
21.883.077
443.050
24.579.863
130.877.627

Ι
ΙΑ
ΙΒ
K

32.841.551
9.251.832
(37.264)
2.209.994
44.266.113

1.800.000
(6.104.356)
37.264
9.636.151
5.369.059

34.641.551
3.147.476
0
11.846.145
49.635.172

32.841.551
9.251.832
1.625.881
43.719.264

1.800.000
(6.104.356)
9.963.995
5.659.639

34.641.551
3.147.476
11.589.876
49.378.903

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα

ΙΓ
ΙΔ

20.000.000
-

492.557
3.470.075

20.492.557
3.470.075

20.000.000
-

488.881
3.481.703

20.488.881
3.481.703

ΙΕ
ΙΣΤ

306.369
20.306.369

8.947.344
35.000
12.944.976

9.253.713
35.000
33.251.345

306.369
20.306.369

8.902.308
12.872.892

9.208.677
33.179.261

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Δάνεια

ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ

30.873.371
2.659.738
20.669.020
54.202.129
74.508.498

(5.618.737)
(1.915.171)
1.034.864
(6.499.044)
6.445.932

25.254.634
744.567
21.703.884
47.703.085
80.954.430

31.934.469
1.954.878
20.669.020
54.558.367
74.864.736

(5.670.101)
(1.596.467)
1.027.664
(6.238.904)
6.633.988

26.264.368
358.411
21.696.684
48.319.463
81.498.724

118.774.611

11.814.991

130.589.602

118.584.000

12.293.627

130.877.627

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα

(23)

Επεξηγήσεις των επιδράσεων των εγγραφών αναμόρφωσης στον ισολογισμό
(Α) Ενσώματα πάγια
Όμιλος
01/01/2004
31/12/2004
(Ι)
Εμφάνιση παγίων από χρημ/κές μισθώσεις
17.830.868
18.588.476
(Ι)
Εμφάνιση συσσωρευμένων αποσβέσεων παγίων
(7.914.306)
(9.531.856)
από χρημ/κές μισθώσεις
(ΙΙ) Εμφάνιση υπεραξίας οικοπέδων-κτιρίων
20.576.066
20.576.066
(ΙΙΙ) Διενέργεια αποσβέσεων βάσει ωφέλιμης ζωής
1.089.834
(52.496)
(ΙV) Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων
11.888
κατασκευαστικής περιόδου
(V) Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα
(2.000.786)
(1.998.217)
(VI) Μεταφορά στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(4.340.316)
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής παγίων βάσει ΕΛΠ
(5.451.763)
Διαφορά συσσωρευμένων αποσβέσεων
1.124
πωληθέντος παγίου
Σύνολο
25.241.360
22.143.222
Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
(Ι)
Εμφάνιση παγίων από χρημ/κές μισθώσεις
17.799.368
18.556.976
(Ι)
Εμφάνιση συσσωρευμένων αποσβέσεων παγίων
(7.903.029)
(9.510.078)
από χρημ/κές μισθώσεις
(ΙΙ) Εμφάνιση υπεραξίας οικοπέδων-κτιρίων
20.576.066
20.576.066
(ΙΙΙ) Διενέργεια αποσβέσεων βάσει ωφέλιμης ζωής
1.089.834
(52.496)
(ΙV) Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων
11.888
κατασκευαστικής περιόδου
(V) Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα
(2.000.786)
(1.998.217)
(VI) Μεταφορά στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(4.340.316)
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής παγίων βάσει ΕΛΠ
(5.451.763)
Διαφορά συσσωρευμένων αποσβέσεων
1.124
πωληθέντος παγίου
Σύνολο
25.221.137
22.133.500
(Ι) Μισθωμένα πάγια από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, των οποίων το μίσθωμα
εξοδοποιείτο (θεωρείται λειτουργική μίσθωση) σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
(ΕΛΠ) εμφανίζονται σαν ενσώματα πάγια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς υπάγονται στις
προϋποθέσεις του ΙΑS 17.
(ΙΙ) Χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας για τα οικόπεδα και τα κτίρια ως θεωρούμενο κόστος
(deemed cost).
(ΙΙΙ) Χρήση συντελεστών απόσβεσης σύμφωνα με τους συντελεστές των σχετικών Προεδρικών
διαταγμάτων για τα ΕΛΠ και χρήση συντελεστών οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή
των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(ΙV) Οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου εμφανίζονται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης
σύμφωνα με τα ΕΛΠ ενώ ενσωματώνονται στην αξία του παγίου σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και
επανυπολογισμός τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΙΑS 23.
(V) Μεταφορά παγίων στις επενδύσεις σε ακίνητα καθώς υπάγονται στις προϋποθέσεις του ΙΑS 40.
(VI) Μεταφορά από τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του
λογισμικού προγράμματος SAP R/3 το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 01.01.2004.

(24)
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(Β) Επενδύσεις σε ακίνητα
Όμιλος/ Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
Μεταφορά από Ενσώματα πάγια
2.000.786
1.998.217
Μεταφορά παγίων στις επενδύσεις σε ακίνητα από τα ενσώματα πάγια καθώς υπάγονται στις
προϋποθέσεις του ΙΑS 40.
(Γ) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Όμιλος/ Εταιρία
(Ι)
(Ι)
(ΙΙ)
(ΙΙΙ)
(ΙV)

Εμφάνιση λογισμικών προγραμμάτων
(software) από χρημ/κές μισθώσεις
Εμφάνιση συσσωρευμένων αποσβέσεων
software από χρημ/κές μισθώσεις
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Μεταφορά από Ενσώματα πάγια
Διενέργεια αποσβέσεων βάσει ωφέλιμης ζωής
Πρόβλεψη κόστους λογισμικού
Σύνολο

01/01/2004

31/12/2004

438.153

438.153

(277.688)

(348.947)

(636.292)
(377.198)
4.340.316
111
1.319.960
5.184.449
(287.881)
(Ι) Μισθωμένα λογισμικά προγράμματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης των οποίων το
μίσθωμα εξοδοποιείτο σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (ΕΛΠ) εμφανίζονται σαν άϋλα
περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς υπάγονται στις προϋποθέσεις του ΙΑS 17.
(ΙΙ) Διαγραφή των εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού
στοιχείου σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(ΙΙΙ) Μεταφορά από τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του
λογισμικού προγράμματος SAP R/3 το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 01.01.2004.
(IV) Χρήση συντελεστών απόσβεσης σύμφωνα με τους συντελεστές των σχετικών Προεδρικών
διαταγμάτων για τα ΕΛΠ και χρήση συντελεστών οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή των
περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(Δ) Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Όμιλος
(Ι)
(ΙΙ)
(ΙΙΙ)

Ζημίες απομείωσης
Μεταφορά στα διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αποτίμηση συμμετοχής με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης
Σύνολο

01/01/2004
(24.901)

31/12/2004
(24.901)

(11.739)

(11.739)

47.015

45.983

10.375

9.343

01/01/2004
(24.901)

31/12/2004
(24.901)

(11.739)

(11.739)

Εταιρία
(Ι)
(ΙΙ)

Ζημίες απομείωσης
Μεταφορά στα διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία

Σύνολο
(36.640)
(36.640)
(Ι) Το ποσό αφορά διαγραφή της συμμετοχής στις εταιρίες ΙΙΕΚ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑ ΕΠΕ,
ΚΕΚΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ενώ για τη συγγενή εταιρία ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. έχει απεικονιστεί ζημία απομείωσης.
(ΙΙ) Η συμμετοχή (κατά 10%) αφορά την εταιρία ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε.
(ΙΙΙ) Η αποτίμηση αφορά τη συμμετοχή (κατά 20%) στην εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. (Όμιλος).
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(25)

(Ε) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Όμιλος/ Εταιρία
Εξοδοποίηση εγγυήσεων ΟΤΕ
Μεταφορά από Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

01/01/2004
(10.402)
21.971
11.569

(ΣΤ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Όμιλος/ Εταιρία
01/01/2004
Μεταφορά από τις Επενδύσεις σε συγγενείς
11.739
εταιρίες
Αφορά συμμετοχή (κατά 10%) στην εταιρία ΥΓΕΙΑ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε.

31/12/2004
(10.402)
21.971
11.569

31/12/2004
11.739

(Ζ) Αποθέματα
Όμιλος
(Ι)

Απάλειψη Μικτού κέρδους
Μεταφορά προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων
στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

01/01/2004
(160.000)
-

31/12/2004
(267.000)
(41.175)

(160.000)
(308.175)
(Ι) Απάλειψη μικτού κέρδους της θυγατρικής εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. από το τελικό
απόθεμα του Ομίλου.
(Η) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Όμιλος
(Ι)

(ΙΙ)
(ΙΙΙ)
(IV)

Μεταφορά υπολοίπου συνταξιοδοτικού
προγράμματος ALLIANZ στην πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού
Εμφάνιση factoring με αναγωγή
Εμφάνιση χρεωστικού υπολοίπου συνδεδεμένης
εταιρίας
Αντιλογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου χρήσεως
2003 με την πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Μεταφορά προκαταβολών από τα αποθέματα
Μεταφορά σε λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις
Διαγραφή διαφόρων χρεωστικών υπολοίπων
Σύνολο

(26)

01/01/2004

31/12/2004

(1.965.460)

(2.150.382)

1.286.410

-

76.739

-

(126.314)
(5.500.000)

(267.341)
(8.500.000)

(290.000)

(490.000)

-

41.175

(21.971)

(21.971)

(166.005)
(6.706.601)

(254.936)
(11.643.455)
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Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
Μεταφορά υπολοίπου συνταξιοδοτικού
προγράμματος ALLIANZ στην πρόβλεψη για
(1.965.460)
(2.150.382)
αποζημίωση προσωπικού
(ΙΙ) Εμφάνιση factoring με αναγωγή
1.286.410
(ΙΙΙ) Εμφάνιση χρεωστικού υπολοίπου συνδεδεμένης
76.739
εταιρίας
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
(5.500.000)
(8.500.000)
Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου χρήσεως
(290.000)
(490.000)
2003 με την πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Μεταφορά σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
(21.971)
(21.971)
Διαγραφή διαφόρων χρεωστικών υπολοίπων
(166.005)
(254.936)
Σύνολο
(6.580.287) (11.417.289)
(Ι) Αφορά ποσά που έχουν καταβληθεί στην ασφαλιστική εταιρία ALLIANZ σχετικά με το
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του προσωπικού.
(ΙΙ) Εμφάνιση των απαιτήσεων που έχουν δοθεί στην εταιρία factoring με αναγωγή.
(ΙΙΙ) Το ποσό είχε συμψηφιστεί στο παθητικό στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.
(IV) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ στο τέλος της κάθε χρήσης προσδιορίζεται το ποσό προκαταβολής
φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης το οποίο εμφανίζεται τόσο στο Ενεργητικό όσο και στο
Παθητικό. Το ποσό αυτό, μέχρι την καταβολή του μαζί με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος της
τρέχουσας χρήσης, αποτελεί πλασματική μεγέθυνση Ενεργητικού και Παθητικού και για το λόγο
αυτό αντιλογίζεται.
(Ι)

(Θ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Όμιλος/ Εταιρία
Συμψηφισμός με αντίστοιχη υποχρέωση στο
παθητικό

01/01/2004

31/12/2004

(117.899)

(119.588)

(Ι) Μετοχικό κεφάλαιο
Όμιλος/ Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
Μεταφορά εξόδων για την εισαγωγή στο Χ.Α.
1.800.000
1.800.000
στα κέρδη εις νέο
Το ποσό αφορά έξοδα για την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α. τα οποία εμφανίζονταν αφαιρετικά
του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στις δημοσιευμένες
καταστάσεις αλλά όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του ΙΑS 32.
(ΙΑ) Λοιπά Αποθεματικά
Όμιλος/ Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
Μεταφορά αποθεματικών στα κέρδη εις νέο
(652.593)
(652.593)
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής παγίων βάσει ΕΛΠ
(5.451.763)
Σύνολο
(652.593)
(6.104.356)
(Ι) Το ποσό αφορά προαιρετικά και φορολογημένα αποθεματικά τα οποία απεικονίζονται στα
κέρδη εις νέο σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

(Ι)

(ΙΒ) Διαφορές ενοποίησης
Όμιλος
Μεταφορά διαφοράς ενοποίησης στα κέρδη εις
νέο

100
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01/01/2004

31/12/2004

37.264

37.264

Ο Όμιλος καταχωρούσε τις διαφορές που προέκυψαν κατά την ενοποίηση της θυγατρικής σε
ξεχωριστό λογαριασμό αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια (όπως προβλέπεται από τα ΕΛΠ).
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ το ποσό αυτό μεταφέρεται στα κέρδη εις νέο.
(ΙΓ) Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Όμιλος
Εμφάνιση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Εταιρία

01/01/2004

31/12/2004

876.070

492.557

01/01/2004

31/12/2004

Εμφάνιση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
865.193
488.881
μισθώσεις
Μισθωμένα πάγια από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία υπάγονται στις
προϋποθέσεις του ΙΑS 17, εμφανίζονται σαν ενσώματα πάγια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ ενώ η
αντίστοιχη μακροπρόθεσμη υποχρέωση εμφανίζεται στα μακροπρόθεσμα δάνεια.
(ΙΔ) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Όμιλος
01/01/2004
6.612.565

Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου
Εταιρία

31/12/2004
3.470.075

01/01/2004
31/12/2004
Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου
6.626.757
3.481.703
Ο Όμιλος υπολόγισε το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του IAS 12. Το
πρότυπο αυτό καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για την εμφάνιση των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων και των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων καθαρά σαν ένα
ποσό. Ο Όμιλος πληροί τα κριτήρια αυτά.
(ΙΕ) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Όμιλος
01/01/2004
31/12/2004
Ποσό επιπρόσθετης πρόβλεψης όπως προέκυψε
10.536.873
11.097.726
από την αναλογιστική μελέτη
Μεταφορά υπολοίπου συνταξιοδοτικού
προγράμματος ALLIANZ από τους πελάτες και
(1.965.460)
(2.150.382)
λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
8.571.413
8.947.344
Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
Ποσό επιπρόσθετης πρόβλεψης όπως προέκυψε
10.496.319
11.052.690
από την αναλογιστική μελέτη
Μεταφορά υπολοίπου συνταξιοδοτικού
προγράμματος ALLIANZ από τους πελάτες και
(1.965.460)
(2.150.382)
λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
8.530.859
8.902.308
Ο Όμιλος διενήργησε αναλογιστική αποτίμηση των υποχρεώσεών του (χρησιμοποιώντας την
projected unit method) για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων που προκύπτουν από τις διατάξεις
του νόμου 2112/1920 και η Εταιρία για το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Νο 1697 που
διατηρεί με την ασφαλιστική εταιρία ALLIANZ το οποίο εμπίπτει στις προϋποθέσεις των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το IAS 19. H συνολική αναλογιστική
υποχρέωση (Defined Benefit Obligation –DBO) που προέκυψε κατά την ημερομηνία μετάβασης
στα ΔΠΧΠ, αναπροσάρμοσε κατάλληλα την καθαρή θέση. Ο Όμιλος εφαρμόζει το περιθώριο του
10% (corridor approach) για τα μεταγενέστερα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες.
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(ΙΣΤ) Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Όμιλος
01/01/2004
31/12/2004
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
33.781
35.000
Το ποσό αφορά κυρίως πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της θυγατρικής
εταιρείας ΑLAN MEDICAL Α.Ε. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για την Εταιρία έχουν συμψηφιστεί
με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2003.
(ΙΖ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όμιλος
(Ι)
(ΙΙ)

(ΙΙΙ)

Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος
Μεταφορά χρεωστικού υπολοίπου στο Ενεργητικό
Συμψηφισμός με αντίστοιχη απαίτηση στο
ενεργητικό
Μεταφορά λοιπών φόρων
Πρόβλεψη κόστους λογισμικού
Λοιπές πιστώσεις/(χρεώσεις)
Σύνολο

01/01/2004
(1.284.000)
76.739

31/12/2004
(7.276.000)
-

(117.899)

(119.588)

2.168.064
1.319.960
189.273
2.352.137

1.647.830
129.021
(5.618.737)

Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος
(1.284.000)
(7.276.000)
Μεταφορά χρεωστικού υπολοίπου στο
76.739
Ενεργητικό
Συμψηφισμός με αντίστοιχη απαίτηση στο
(117.899)
(119.588)
ενεργητικό
(ΙΙΙ) Μεταφορά λοιπών φόρων
2.131.830
1.596.467
Πρόβλεψη κόστους λογισμικού
1.319.960
Λοιπές πιστώσεις
189.273
129.020
Σύνολο
2.315.903
(5.670.101)
(Ι) Προτεινόμενα μερίσματα χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά πριν την έγκριση των
οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση εμφανίζονται σαν υποχρέωση
σύμφωνα με τα ΕΛΠ ενώ αντιλογίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(ΙΙ) Μεταφορά του χρεωστικού υπολοίπου της εταιρίας Υγεία Οφθαλμός – Οφθαλμολογικό κέντρο
Α.Ε. στο Ενεργητικό.
(ΙΙΙ) Μεταφορά λοιπών φόρων από το λογαριασμό «τρέχων φόρος εισοδήματος».
(Ι)
(ΙΙ)

(ΙΗ) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Όμιλος
(Ι)
(ΙΙ)

Μεταφορά λοιπών φόρων
Αντιλογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος
Σύνολο

01/01/2004
(2.168.064)
(126.314)
(2.294.378)

31/12/2004
(1.647.830)
(267.341)
(1.915.171)

Εταιρία
01/01/2004
31/12/2004
(Ι)
Μεταφορά λοιπών φόρων
(2.131.830)
(1.596.467)
(Ι) Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει μόνο το τρέχοντα φόρο
εισοδήματος ενώ οι λοιποί φόροι μεταφέρονται στις λοιπές υποχρεώσεις.
(ΙΙ) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ στο τέλος της κάθε χρήσης προσδιορίζεται το ποσό προκαταβολής
φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης το οποίο εμφανίζεται τόσο στο Ενεργητικό όσο και στο
Παθητικό. Το ποσό αυτό, μέχρι την καταβολή του μαζί με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος της
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τρέχουσας χρήσης, αποτελεί πλασματική μεγέθυνση Ενεργητικού και Παθητικού και για το λόγο
αυτό αντιλογίζεται.
(ΙΘ) Δάνεια
Όμιλος
(Ι)
(ΙΙ)

Εμφάνιση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Εμφάνιση factoring με αναγωγή
Σύνολο

01/01/2004

31/12/2004

2.570.995

1.034.864

1.286.410
3.857.405

1.034.864

01/01/2004

31/12/2004

Εταιρία
(Ι)

Εμφάνιση υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
2.560.436
1.027.664
μισθώσεις
(ΙΙ) Εμφάνιση factoring με αναγωγή
1.286.410
Σύνολο
3.846.846
1.027.664
(Ι) Μισθωμένα πάγια από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία υπάγονται στις
προϋποθέσεις του ΙΑS 17, εμφανίζονται σαν ενσώματα πάγια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ ενώ η
αντίστοιχη βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εμφανίζεται στα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
(ΙΙ) Εμφάνιση των δανείων που αφορούν απαιτήσεις που έχουν δοθεί στην εταιρία factoring με
αναγωγή.
(Κ) Κέρδη εις νέο
Όμιλος
Καθαρή επίδραση από τις εγγραφές
αναμόρφωσης
Εταιρία

01/01/2004

31/12/2004

4.282.114

9.636.151

01/01/2004
31/12/2004
Καθαρή επίδραση από τις εγγραφές
4.493.719
9.963.995
αναμόρφωσης
Τα ποσά απεικονίζουν την καθαρή επίδραση των εγγραφών αναμόρφωσης ανά περίοδο όπως
αναπτύχθηκαν ανωτέρω.

(30)
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Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κέρδη/(ζημίες) από συγγενείς
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων

Ποσά σε Ευρώ

Θ

ΣΤ
Ζ
Η

Γ
Δ
Ε

Α
Β

Σημ.
71.963.729
64.024.719
7.939.010
271.951
5.144.709
2.913.629
5.435.979
1.895.483
289.139
3.829.635
1.689.365
2.140.270

Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα
(10.305.809)
(6.968.256)
(3.337.553)
157
121.910
(10.682)
(3.470.302)
53.756
12.768
(289.139)
(3.800.429)
(3.162.467)
(637.962)

Όμιλος
Επίδραση
Εγγραφών
Αναμόρφωσης
61.657.920
57.056.463
4.601.457
272.108
5.266.619
2.902.947
1.965.677
1.949.239
12.768
0
29.206
(1.473.102)
1.502.308

ΔΠΧΠ
71.836.884
65.710.388
6.126.496
4.974.970
3.099.029
4.250.555
1.890.992
191.198
2.550.761
1.154.669
1.396.092

Ελληνικά
Λογιστικά
Πρότυπα

5.2.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

(10.576.119)
(7.250.689)
(3.325.430)
121.963
3.118
(3.444.275)
51.282
(191.198)
(3.686.755)
(3.165.030)
(521.725)

Εταιρία
Επίδραση
Εγγραφών
Αναμόρφωσης

61.260.765
58.459.699
2.801.066
5.096.933
3.102.147
806.280
1.942.274
0
(1.135.994)
(2.010.361)
874.367

ΔΠΧΠ

Επεξηγήσεις των επιδράσεων των εγγραφών αναμόρφωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Α) Πωλήσεις
Όμιλος
01/01/2004 - 31/12/2004
Συμψηφισμός ειδ. Υλικών και εσόδων από συνλειτουργούσες
εταιρίες με αντίστοιχα ποσά στο κόστος πωληθέντων
Εταιρία

(10.305.809)

01/01/2004-31/12/2004
Συμψηφισμός ειδ. Υλικών και εσόδων από συνλειτουργούσες
(10.576.119)
εταιρίες με αντίστοιχα ποσά στο κόστος πωληθέντων
Στα ΕΛΠ οι χρεώσεις υπέρ συνεργαζομένων εταιριών και ειδικών υλικών περιλαμβάνονται στις
πωλήσεις καθώς και στο κόστος πωλήσεων με το ίδιο ποσό. Με τα ΔΠΧΠ τα ποσά αυτά
αντιλογίζονται.
(Β) Κόστος Πωληθέντων
Όμιλος
(Ι)
(ΙΙ)
(ΙΙΙ)
(ΙV)
(V)
(VΙ)
(VΙΙ)
(VΙΙΙ)

Αντιλογισμός κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Αποσβέσεις παγίων από χρηματοδοτική μίσθωση
Αποσβέσεις παγίων βάσει ωφέλιμης ζωής
Ποσό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
Λοιπές προβλέψεις
Μεταφορά από έκτακτα και ανόργανα
Μεταφορά στους τόκους
Μεταφορά φόρου υπεραξίας από το φόρο εισοδήματος
Αντιλογισμός αποσβέσεων εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Διαφορά συσσωρευμένων αποσβέσεων πωληθέντος παγίου
Συμψηφισμός ειδ. Υλικών και εσόδων από συνλειτουργούσες
εταιρίες με αντίστοιχα ποσά στις πωλήσεις
(ΙΧ) Απάλειψη Μικτού κέρδους
Σύνολο
Εταιρία

01/01/2004-31/12/2004
(2.656.076)
1.637.714
1.142.218
472.916
3.000.000
130.219
(282.087)
(102.652)
109.036
(219.611)
(1.124)
(10.305.809)
107.000
(6.968.256)
01/01/2004-31/12/2004
(2.656.076)
1.637.714
1.142.218
472.916
3.000.000
129.001
(185.992)
(102.652)
109.036
(219.611)
(1.124)

(Ι)
(ΙΙ)
(ΙΙΙ)
(ΙV)
(V)
(VΙ)
(VΙΙ)
(VΙΙΙ)

Αντιλογισμός κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Αποσβέσεις παγίων από χρηματοδοτική μίσθωση
Αποσβέσεις παγίων βάσει ωφέλιμης ζωής
Ποσό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
Λοιπές προβλέψεις
Μεταφορά από έκτακτα και ανόργανα
Μεταφορά στους τόκους
Μεταφορά φόρου υπεραξίας από το φόρο εισοδήματος
Αντιλογισμός αποσβέσεων εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Διαφορά συσσωρευμένων αποσβέσεων πωληθέντος παγίου
Συμψηφισμός ειδ. Υλικών και εσόδων από συνλ/σες εταιρίες με
(10.576.119)
αντίστοιχα ποσά στις πωλήσεις
Σύνολο
(7.250.689)
(I) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ το συνολικό ποσό του μισθώματος που αφορά χρηματοδοτικές μισθώσεις
θεωρείται έξοδο και επιβαρύνει (στη περίπτωση της Εταιρίας) το κόστος πωληθέντων.
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ το ποσό του μισθώματος διακρίνεται σε τόκους και κεφάλαιο (Δάνειο).
Οι τόκοι μεταφέρονται στο χρηματοοικονομικό κόστος (περίπτωση VIII) και το ποσό που
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αναλογεί στο κεφάλαιο αντιλογίζεται με το αντίστοιχο ποσό που ήδη εμφανίζεται στα
βραχυπρόθεσμα δάνεια.
(ΙΙ) Μισθωμένα πάγια από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, εμφανίζονται σαν ενσώματα
πάγια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και οι αποσβέσεις αυτών που αφορούν τη παραγωγική
λειτουργία της Εταιρίας επιβαρύνουν το κόστος πωληθέντων.
(ΙΙΙ) Χρήση συντελεστών απόσβεσης οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή των
περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και αντίστοιχη προσαρμογή του κόστους
πωληθέντων ώστε να απεικονιστεί η μεταβολή αυτή.
(ΙV) Η εγγραφή απεικονίζει το επιπρόσθετο ποσό που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη και
αφορά τους εργαζόμενους της παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρίας.
(V) Αφορά το σχηματισμό πρόβλεψης για το ενδεχόμενο της μη ρευστοποίησης απαιτήσεων.
(VI) Το ποσό αφορά διάφορες προβλέψεις (π.χ. για Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κ.λπ.)
που δεν είχε σχηματιστεί βάσει των ΕΛΠ.
(VII) Μέρος των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων (όπως είχαν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ)
μεταφέρθηκε στο κόστος πωληθέντων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(VIIΙ) Αφορά το μέρος του μισθώματος από χρηματοδοτικές μισθώσεις που αποτελεί τον τόκο (όπως
αναφέρεται και στο (Ι) ανωτέρω).
(ΙΧ) Απάλειψη μικτού κέρδους της θυγατρικής εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. από το τελικό
απόθεμα του Oμίλου.
(Γ) Έξοδα διάθεσης
Όμιλος
01/01/2004-31/12/2004
(Ι)
Αντιλογισμός κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
(10.558)
(ΙΙ)
Αποσβέσεις παγίων από χρηματοδοτική μίσθωση
10.500
(ΙΙΙ) Ποσό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
2.689
(ΙV) Μεταφορά στους τόκους
(2.474)
Σύνολο
157
(Ι) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ το συνολικό ποσό του μισθώματος που αφορά χρηματοδοτικές μισθώσεις
θεωρείται έξοδο και μέρος του επιβαρύνει τα έξοδα διάθεσης. Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ το ποσό
του μισθώματος διακρίνεται σε τόκους και κεφάλαιο (Δάνειο). Οι τόκοι μεταφέρονται στο
χρηματοοικονομικό κόστος (περίπτωση ΙV) και το ποσό που αναλογεί στο κεφάλαιο
αντιλογίζεται με το αντίστοιχο ποσό που ήδη εμφανίζεται στα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
(ΙΙ) Μισθωμένα πάγια από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, εμφανίζονται σαν ενσώματα
πάγια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και οι αποσβέσεις αυτών που αφορούν τη λειτουργία διάθεσης
επιβαρύνουν τα έξοδα διάθεσης.
(ΙΙΙ) Η εγγραφή απεικονίζει το επιπρόσθετο ποσό που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη και
αφορά τους εργαζόμενους της λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου.
(ΙV) Αφορά το μέρος του μισθώματος από χρηματοδοτικές μισθώσεις που αποτελεί τον τόκο (όπως
αναφέρεται και στο (Ι) ανωτέρω).
(Δ) Έξοδα Διοίκησης
Όμιλος
(Ι)
(ΙΙ)
(ΙΙΙ)

Αποσβέσεις παγίων από χρηματοδοτική μίσθωση
Ποσό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
Μεταφορά από έκτακτα και ανόργανα
Σύνολο

01/01/2004-31/12/2004
40.595
85.249
(3.934)
121.910

Εταιρία
(Ι)
(ΙΙ)
(ΙΙΙ)

Αποσβέσεις παγίων από χρηματοδοτική μίσθωση
Ποσό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
Μεταφορά από έκτακτα και ανόργανα
Σύνολο
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01/01/2004-31/12/2004
40.595
83.456
(2.088)
121.963

(Ι) Μισθωμένα πάγια από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, εμφανίζονται σαν ενσώματα
πάγια σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και οι αποσβέσεις αυτών που αφορούν τη λειτουργία διοίκησης
επιβαρύνουν τα έξοδα διοίκησης.
(ΙΙ) Η εγγραφή απεικονίζει το επιπρόσθετο ποσό που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη και
αφορά τους εργαζόμενους της λειτουργίας διοίκησης του Ομίλου.
(ΙΙΙ) Μέρος των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων (όπως είχαν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ)
μεταφέρθηκε στα έξοδα διοίκησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(Ε) Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
Όμιλος
Αντιλογισμός εσόδων από μερίσματα συγγενούς εταιρίας
Μεταφορά από έκτακτα και ανόργανα
Σύνολο
Εταιρία

(Ι)

01/01/2004-31/12/2004
(13.800)
3.118
(10.682)

01/01/2004-31/12/2004
(Ι)
Μεταφορά από έκτακτα και ανόργανα
3.118
(Ι) Μέρος των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων (όπως είχαν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ)
μεταφέρθηκε στα Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(ΣΤ) Χρηματοοικονομικό κόστος
Όμιλος
01/01/2004-31/12/2004
(Ι)

Μεταφορά από το κόστος πωληθέντων και τα έξοδα
διάθεσης
(ΙΙ) Αντιλογισμός αποσβέσεων τόκων δανείων κατασκευαστικής
περιόδου
(ΙΙΙ) Αντιλογισμός κεφαλαιοποιηθέντων τόκων δανείων
κατασκευαστικής περιόδου
(ΙV) Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής
περιόδου
Σύνολο
Εταιρία

105.126
(164.750)
125.268
(11.888)
53.756

01/01/2004-31/12/2004
Μεταφορά από το κόστος πωληθέντων
102.652
Αντιλογισμός αποσβέσεων τόκων δανείων κατασκευαστικής
(164.750)
περιόδου
(ΙΙΙ) Αντιλογισμός κεφαλαιοποιηθέντων τόκων δανείων
125.268
κατασκευαστικής περιόδου
(ΙV) Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής
(11.888)
περιόδου
Σύνολο
51.282
(Ι) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ το συνολικό ποσό του μισθώματος που αφορά χρηματοδοτικές μισθώσεις
θεωρείται έξοδο και επιβαρύνει τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου. Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ το
ποσό του μισθώματος διακρίνεται σε τόκους και κεφάλαιο (Δάνειο). Τα σχετικά ποσά αφορούν
τους αντίστοιχους τόκους.
(ΙΙ) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις των τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου που είχαν
κεφαλαιοποιηθεί στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης επιβαρύνουν το χρηματοοικονομικό
κόστος. Το ποσό αυτό αντιλογίζεται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
(ΙΙΙ)Τα ποσά αφορούν αντιλογισμό της κεφαλαιοποίησης των τόκων δανείων κατασκευαστικής
περιόδου όπως είχαν προκύψει σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
(ΙV) Τα ποσά αφορούν τόκους που πληρούν τα κριτήρια του IAS 23 κεφαλαιοποίησης στα πάγια.
(Ι)
(ΙΙ)
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(Ζ) Κέρδη /(ζημίες) από συγγενείς
Όμιλος
01/01/2004-31/12/2004
Αποτίμηση βάσει της καθαρής θέσης
12.768
Τα ποσά αφορούν αποτίμηση της συγγενούς εταιρίας Μαγνητική Υγεία Διαγνωστικές απεικονίσεις
Α.Ε. με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έναντι εμφάνισής της στην αξία κτήσης στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις.
(Η) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα/ (έξοδα)
Όμιλος

Σύνολο

01/01/2004-31/12/2004
(282.087)
(3.934)
(3.118)
(289.139)

Σύνολο

01/01/2004-31/12/2004
(185.992)
(2.088)
(3.118)
(191.198)

Μεταφορά στο κόστος πωληθέντων
Μεταφορά στα έξοδα διοίκησης
Μεταφορά στα λοιπά λειτουργικά έσοδα- έξοδα
Εταιρία
Μεταφορά στο κόστος πωληθέντων
Μεταφορά στα έξοδα διοίκησης
Μεταφορά στα λοιπά λειτουργικά έσοδα- έξοδα

(Θ) Φόρος εισοδήματος
Όμιλος
(Ι)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Μεταφορά φόρου υπεραξίας από το φόρο εισοδήματος στο
κόστος πωληθέντων
(ΙΙ) Λοιπά
Σύνολο
Εταιρία

01/01/2004-31/12/2004
(3.142.491)
(109.036)
89.060
(3.162.467)

01/01/2004-31/12/2004
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
(3.145.054)
Μεταφορά φόρου υπεραξίας από το φόρο εισοδήματος στο
(109.036)
κόστος πωληθέντων
(ΙΙ) Λοιπά
89.060
Σύνολο
(3.165.030)
(Ι) Τα ποσά προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο IAS 12.
(ΙΙ) Τα ποσά αφορούν κυρίως πρόβλεψη για την ανέλεγκτη χρήση 2004.
(Ι)
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6. Ενσώματα πάγια
Όμιλος
Κτίριακτιριακές
εγκαταστ

Έπιπλα –
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφ.
μέσα

51.463.691

29.393.108

825.182

11.615.874

6.326.959

121.757.089

(1.206)

(11.947.135)

(482.461)

(8.455.973)

-

(20.886.775)

22.132.275

51.462.485

17.445.973

342.721

3.159.901

6.326.959

100.870.314

22.132.275

51.462.485

17.445.973

342.721

3.159.901

6.326.959

100.870.314

-

1.318.934
3.556.739
-

1.366.442
2.901.547
(4.900)

50.196
(8.816)

871.323
(3.250)

Γήπεδαοικόπεδα

Σύνολο

01-01-2004
Κόστος
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 01/0131/12/2004
Αναπόσβεστη αξία
01/01/2004
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Συσσωρευμ αποσβ
πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2004
31-12-2004
Κόστος
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 01/0131/12/2005
Αναπόσβεστη αξία
01/01/2005
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Συσσωρευμ αποσβ
πωληθέντων
Αποσβέσεις
περιόδου
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2005
31-12-2005
Κόστος
Συσσωρευμένες
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

22.132.275
-

-

-

4.900

6.024

3.250

304.264
(6.458.286)
-

3.911.159
0
(16.966)

-

14.174

-

(6.719.206)

-

(2.891.400)

(2.338.760)

(131.024)

(1.358.022)

22.132.275

53.446.758

19.375.202

259.101

2.673.202

172.937

98.059.475

22.132.275

56.339.364

33.656.197

866.562

12.483.947

172.937

125.651.282

-

(2.892.606)

(14.280.995)

(607.461)

(9.810.745)

22.132.275

53.446.758

19.375.202

259.101

2.673.202

172.937

98.059.475

22.132.275

53.446.758

19.375.202

259.101

2.673.202

172.937

98.059.475

673.257
18.256
-

790.843
(1)

252.483
(253.444)

662.950
(750)

24.272
(18.256)
-

2.403.805
0
(254.195)

1

206.798

750

-

207.549

-

(6.453.853)

-

-

(27.591.807)

-

-

-

(2.580.853)

(2.564.805)

(128.647)

(1.179.548)

22.132.275

51.557.418

17.601.240

336.291

2.156.604

178.953

93.962.781

22.132.275

57.030.877

34.447.039

865.601

13.146.147

178.953

127.800.892

-

(5.473.459)

(16.845.799)

(529.310)

(10.989.543)

22.132.275

51.557.418

17.601.240

336.291

2.156.604

(36)

178.953

(33.838.111)
93.962.781
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Εταιρία
Γήπεδαοικόπεδα
01-01-2004
Κόστος
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 01/0131/12/2004
Αναπόσβεστη αξία
01/01/2004
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Συσσωρευμ αποσβ
πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2004
31-12-2004
Κόστος
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 01/0131/12/2005
Αναπόσβεστη αξία
01/01/2005
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Συσσωρευμ αποσβ
πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2005
31-12-2005
Κόστος
Συσσωρευμένες
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

Κτίριακτιριακές
εγκαταστ

22.132.275

51.461.177

-

-

22.132.275

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφ.
μέσα

Έπιπλα –
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

29.314.484

661.042

11.567.118

6.326.959

121.463.055

(11.874.345)

(386.186)

(8.416.626)

-

(20.677.157)

51.461.177

17.440.139

274.856

3.150.492

6.326.959

100.785.898

22.132.275

51.461.177

17.440.139

274.856

3.150.492

6.326.959

100.785.898

-

1.318.934
3.556.739
-

1.366.442
2.901.547
(4.900)

50.196
(8.816)

869.617
(3.250)

-

-

(2.891.113)

(2.336.569)

(109.014)

(1.354.729)

22.132.275

53.445.737

19.371.559

213.246

2.665.380

172.937

98.001.134

22.132.275

56.336.850

33.577.573

702.422

12.433.485

172.937

125.355.542

-

(2.891.113)

(14.206.014)

(489.176)

(9.768.105)

22.132.275

53.445.737

19.371.559

213.246

2.665.380

172.937

98.001.134

22.132.275

53.445.737

19.371.559

213.246

2.665.380

172.937

98.001.134

669.034
18.256
-

776.843
(1)

604.975
(750)

24.272
(18.256)
-

2.238.293
0
(140.870)

-

-

6.024

163.169
(140.119)

3.250

-

3.909.453
0
(16.966)

-

-

4.900

304.264
(6.458.286)
-

-

-

14.174
(6.691.425)

(27.354.408)

1

136.487

750

-

137.238

-

(6.419.263)

-

(2.578.986)

(2.563.294)

(110.212)

(1.166.771)

22.132.275

51.554.041

17.585.108

262.571

2.103.584

178.953

93.816.532

22.132.275

57.024.140

34.354.415

725.472

13.037.710

178.953

127.452.965

-

(5.470.099)

(16.769.307)

(462.901)

(10.934.126)

22.132.275

51.554.041

17.585.108

262.571

2.103.584

178.953

(33.636.433)
93.816.532

H Εταιρία ανέθεσε σε μία εταιρία ανεξάρτητων εκτιμητών να διενεργήσει εκτίμηση της αξίας των
γηπέδων και των κτιρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003 (ημερομηνία μετάβασης στα 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:
• Η μέθοδος της αξιοποίησης για τα οικόπεδα
• Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης εισοδήματος για το κτίριο
Η Εταιρία, 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 αναπροσαρμογής καταχωρήθηκε στα κέρδη
εις νέο και αναλύεται ανά κατηγορία παγίου ως εξής:
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Όμιλος/Εταιρία
Οικόπεδα
Κτίρια & κτιριακός
εξοπλισμός
Σύνολο

Λογιστική Αξία
11.928.289

Εύλογη Αξία
22.132.275

Υπεραξία
10.203.986

42.902.901

51.461.177

8.558.276

54.831.190

73.593.452

18.762.262

Οι αποσβέσεις του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 αύξησαν κατά 6.378.668 Ευρώ και
6.650.830 Ευρώ αντίστοιχα το κόστος των πωληθέντων, κατά 19.792 Ευρώ και 17.799 Ευρώ
αντίστοιχα τα έξοδα διάθεσης και κατά 55.393 Ευρώ και 50.577 Ευρώ αντίστοιχα τα διοικητικά
έξοδα.
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 αύξησαν κατά 6.378.668 Ευρώ και
6.650.830 Ευρώ αντίστοιχα το κόστος των πωληθέντων και κατά 40.595 Ευρώ και 40.595 Ευρώ
αντίστοιχα τα διοικητικά έξοδα.
Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Ομίλου περιλαμβάνει μισθώματα την 31
Δεκεμβρίου 2005 και 2004 αξίας 95.995 Ευρώ και 96.233 Ευρώ αντίστοιχα για κτίρια, ενώ για την
Εταιρία τα αντίστοιχα ποσά είναι 23.429 Ευρώ και 35.812 Ευρώ .
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 κεφαλαιοποιήθηκαν τόκοι δανείων κατασκευαστικής
περιόδου αξίας 1.376 Ευρώ και 11.888 Ευρώ αντίστοιχα.
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όμιλος/Εταιρία κατέχει ως
μισθωτής σύμφωνα με χρηματοδοτικές μισθώσεις:
Όμιλος
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

31/12/2005
2.144.727
(541.967)

31/12/2004
5.439.998
(1.717.586)

1.602.760

3.722.412

31/12/2005
2.073.907
(524.449)
1.549.458

31/12/2004
5.408.498
(1.701.058)
3.707.440

Εταιρία
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν οποιαδήποτε εμπράγματα
βάρη.
H περιοχή στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα και το ακίνητο της Εταιρίας δεν έχει ενταχθεί στο
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
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7.
Επενδύσεις σε ακίνητα
Όμιλος/Εταιρία
Γήπεδαοικόπεδα

Κτίριακτιριακές
εγκαταστάσεις

Σύνολο

01-01-2004
Κόστος
1.898.019
102.767
2.000.786
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
1.898.019
102.767
2.000.786
Κίνηση 01/01-31/12/2004
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2004
1.898.019
102.767
2.000.786
Αποσβέσεις περιόδου
(2.569)
(2.569)
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004
1.898.019
100.198
1.998.217
31-12-2004
Κόστος
1.898.019
102.767
2.000.786
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
(2.569)
(2.569)
Αναπόσβεστη αξία
1.898.019
100.198
1.998.217
Κίνηση 01/01-31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2005
1.898.019
100.198
1.998.217
Αποσβέσεις περιόδου
(2.569)
(2.569)
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005
1.898.019
97.629
1.995.648
31-12-2005
Κόστος
1.898.019
102.767
2.000.786
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
(5.138)
(5.138)
Αναπόσβεστη αξία
1.898.019
97.629
1.995.648
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ένα κατάστημα στο Δήμο Χαλανδρίου 79,2 τ.μ., και ένα
οικόπεδο-ακάλυπτο χώρο συνολικής εκτάσεως 1.300 τ.μ., τα οποία κατέχονται για
μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Όμιλο. Οι επενδύσεις σε
ακίνητα αποτιμώνται σύμφωνα με την μέθοδο του κόστους.
H Εταιρία ανέθεσε σε μία εταιρία ανεξάρτητων εκτιμητών να διενεργήσει εκτίμηση της αξίας των
επενδύσεων αυτών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003 (ημερομηνία μετάβασης στα 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:
• Η μέθοδος της αξιοποίησης για το οικόπεδο
• Η μέθοδος της κτηματαγοράς για το κατάστημα
Η Εταιρία, βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΔΠΧΠ 1, χρησιμοποίησε στον ισολογισμό
ενάρξεως της 31.12.2003, ως κόστος εκκίνησης για το οικόπεδο και το κατάστημα την εύλογη αξία,
όπως καθορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής καταχωρήθηκε στα
κέρδη εις νέο και αναλύεται ανά κατηγορία παγίου ως εξής:
Όμιλος/Εταιρία
Οικόπεδα
Κατάστημα
Σύνολο

Λογιστική Αξία
186.982
0
186.982

Εύλογη Αξία
1.898.019
102.767
2.000.786

Υπεραξία
1.711.037
102.767
1.813.804

Το κατάστημα έχει εκμισθωθεί για τη λειτουργία φαρμακείου. Το αντάλλαγμα χρήσης ορίζεται ως
ποσοστό 14,5% επί των ακαθάριστων εσόδων της μισθώτριας εταιρίας για κάθε μισθωτικό έτος.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 καταχωρήθηκαν στα έσοδα ενοίκια αξίας 1.509.514 Ευρώ
και 1.396.331 Ευρώ αντίστοιχα.
Το γήπεδο χρησιμοποιείται από το μισθωτή ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Κατά την 31
Δεκεμβρίου 2005 και 2004 καταχωρήθηκαν στα έσοδα ενοίκια αξίας 17.880 Ευρώ και 17.971 Ευρώ
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αντίστοιχα. H περιοχή στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο γήπεδο δεν έχει ενταχθεί στο
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
Η εύλογη αξία των ανωτέρω επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι παραπλήσια της αξίας που
απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.
8. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά προγράμματα Λογισμικά προγράμματα
Ομίλου
Εταιρίας
01-01-2004
Κόστος κτήσεως
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 01/01-31/12/2004
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2004
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004
31-12-2004
Κόστος κτήσεως
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 01/01-31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2005
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005
31-12-2005
Κόστος κτήσεως
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

6.130.372
(284.138)
5.846.234

6.098.429
(277.688)
5.820.741

5.846.234
26.345
(644.972)
5.227.607

5.820.741
26.345
(637.367)
5.209.719

6.156.717
(929.110)
5.227.607

6.124.774
(915.055)
5.209.719

5.227.607
363.567
(642.420)
4.948.754

5.209.719
358.467
(633.754)
4.934.432

6.520.284
(1.571.530)
4.948.754

6.483.241
(1.548.809)
4.934.432

Τα Λογισμικά προγράμματα αφορούν κυρίως την εγκατάσταση ERP SAP R/3 στην Εταιρία η
οποία ξεκίνησε να λειτουργεί την 01.01.2004.
Οι αποσβέσεις του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 αύξησαν κατά 633.754 Ευρώ και
637.367 Ευρώ αντίστοιχα το κόστος των πωληθέντων και κατά 8.666 Ευρώ και 7.605 Ευρώ
αντίστοιχα τα διοικητικά έξοδα.
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 αύξησαν κατά 633.754 Ευρώ και
637.367 Ευρώ αντίστοιχα το κόστος των πωληθέντων.
9. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Όμιλος
105.709
54.000
12.768
(13.800)
158.677
(4.404)
(10.680)
10.863
(49.596)
104.860

Υπόλοιπο 01/01/2004
Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου
Κέρδη/( ζημίες) από συγγενείς
Έσοδα από μερίσματα
Υπόλοιπο 31/12/2004
Πρόβλεψη υποτίμησης
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς
Μείον: πώληση συγγενούς εταιρίας
Υπόλοιπο 31/12/2005
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Εταιρία
58.694
54.000
112.694
(4.404)
(49.596)
58.694
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Τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου και τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη των συγγενών εταιριών,
οι οποίες είναι όλες μη εισηγμένες, έχουν ως εξής:
Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Ποσοστό
συμμετοχής

31/12/2004
Υγεία Οφθαλμός Α.Ε.
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Ελλάς
Ελλάς

132.117
865.400
997.517

34.297
395.414
429.711

30
20

31/12/2005
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Ελλάς

1.035.739

511.437

20

Έσοδα

Κέρδη/
(ζημίες)

Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

Ποσοστό
συμμετοχής

31/12/2004
Υγεία Οφθαλμός Α.Ε.
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Ελλάς
Ελλάς

475.695
1.878.929
2.354.624

(1.682)
63.838
62.156

30
20

31/12/2005
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Ελλάς

2.020.515

54.316

20

Το Υγεία συμμετείχε έως τις 13 Ιουλίου 2005 με ποσοστό 30%, στην εταιρία ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Σκοπός της εταιρίας αυτής ήταν κυρίως η παροχή κάθε είδους
ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της διάγνωσης, θεραπείας και μικροχειρουργικών επεμβάσεων
για πάσης φύσεως οφθαλμολογικές παθήσεις, με ή χωρίς νοσηλεία. Όπως αναφέρεται
αναλυτικότερα στη σημείωση 30γ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000,
απαγορεύεται η ένταξη και λειτουργία σε Ιδιωτικές Κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. (Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας) του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (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, στις οποίες
λειτουργούν τέτοιοι Φορείς, η ισχύς της διάταξης αυτής, όπως παρατάθηκε με το Ν. 3204/2003/Α296, αρχίζει από 01.01.2007. Η εταιρία Υγεία Οφθαλμός – Οφθαλμολογικό κέντρο Α.Ε. εκτός από
την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών ήταν και θεραπευτικό κέντρο. Στα πλαίσια της
συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις, το Δ.Σ. του Υγεία στις 29 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την
εξαγορά όλων των μηχανημάτων της εταιρίας τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες και
παράλληλα την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρία Οφθαλμός Α.Ε., η
οποία είναι και ο βασικός μέτοχος της εταιρίας, έναντι 49.596 Ευρώ. Οι διαδικασίες μεταβίβασης
ολοκληρώθηκαν στις 13 Ιουλίου 2005.
Το Υγεία Οφθαλμός– Οφθαλμολογικό κέντρο Α.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στο χώρο της
Εταιρίας και ασχολείται αποκλειστικά πλέον με θεραπείες των οφθαλμών με το excimer Laser. Η
ανωτέρω εξέλιξη δεν αναμένεται να έχει καμία ουσιαστική επίπτωση στη λειτουργία της Εταιρίας.
Η εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. συστάθηκε το 1990.
Σκοπός της εταιρίας είναι η χρήση και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων τα οποία διενεργούν
μαγνητικές τομογραφίες ως και κάθε άλλου συναφούς με τις μαγνητικές τομογραφίες ιατρικού
μηχανήματος. Οι δύο (2) μαγνητικοί τομογράφοι που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της,
αποτελούν ιδιοκτησία της εν λόγω εταιρίας και δεν απαιτείται χορήγηση ειδικής άδειας για τη
λειτουργία τους.
Η συγγενής εταιρία αποτιμάται σε επίπεδο Ομίλου σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενώ
σε επίπεδο Εταιρίας στο κόστος κτήσεως.
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10. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Εταιρία
886.364
886.364
886.364

Υπόλοιπο 01/01/2004
Υπόλοιπο 31/12/2004
Υπόλοιπο 31/12/2005

Η Εταιρία κατέχει με ποσοστό 100% τη μη εισηγμένη εταιρία ALAN MEDICAL Α.Ε. η οποία έχει
σαν αντικείμενο την εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών ιατρικών
μηχανημάτων. Το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων της θυγατρικής απορροφάται από την Εταιρία.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
Εταιρίας στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. Ο έλεγχος για την απομείωση της
αξίας τους πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005 δεν
υπήρχε ένδειξη απομείωσης της αξίας της επένδυσης.
Σε επίπεδο Ομίλου οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση).
11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κυρίως δοθείσες εγγυήσεις (ενοικίασης χώρων και
προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας).
12. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Όμιλος/ Εταιρία
11.739
11.739
11.739

Υπόλοιπο 01/01/2004
Υπόλοιπο 31/12/2004
Υπόλοιπο 31/12/2005

Η Εταιρία κατέχει με ποσοστό 10% τη μη εισηγμένη εταιρία ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. η οποία έχει
σαν αντικείμενο την έρευνα, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία μεταβολικών και
ενδοκρινολογικών νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή.
Η εταιρία αποτιμάται τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρίας στήν εύλογη αξία η οποία είναι
περίπου ίση με το κόστος κτήσεως.
13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Όμιλος
Πελάτες
Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Προκαταβολές / Παρακράτηση φόρου
εισοδήματος
Λοιπές προκαταβολές

31/12/2005
33.873.592
(9.024.669)
24.848.923

31/12/2004
30.250.129
(8.500.000)
21.750.129

563.012
151.930
25.563.865

99.886
227.705
22.077.720

31/12/2005
33.783.933
(9.000.000)
24.783.933
250.000

31/12/2004
30.056.383
(8.500.000)
21.556.383
-

563.012
151.930
25.748.875

99.886
226.808
21.883.077

Εταιρία
Πελάτες
Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 32)
Προκαταβολές / Παρακράτηση φόρου
εισοδήματος
Λοιπές προκαταβολές
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Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες,
καθώς ο Όμιλος συνεργάζεται με μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, με κρατικά
ασφαλιστικά ταμεία και με μεγάλο αριθμό πελατών. Ο βαθμός απωλειών σχετίζεται κυρίως με
τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή με τους ασφαλισμένους ασθενείς και για το
επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλειά τους.
Ο Όμιλος αναγνώρισε την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ζημία 524.669 Ευρώ και 3.000.000 Ευρώ
αντίστοιχα για απομείωση των απαιτήσεων, η ζημία αύξησε κατά 500.000 Ευρώ και 3.000.000 Ευρώ
αντίστοιχα το κόστος των πωληθέντων και κατά 24.669 Ευρώ και 0 Ευρώ αντίστοιχα τα έξοδα
διάθεσης.
Η Εταιρία αναγνώρισε την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ζημία 500.000 Ευρώ και 3.000.000 Ευρώ
αντίστοιχα για απομείωση των απαιτήσεων. Η ζημία έχει περιληφθεί στο κόστος πωληθέντων της
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.
14. Αποθέματα
΄Ομιλος
31/12/2005
31/12/2004
Πρώτες και βοηθητικές ύλεςαναλώσιμα υλικά
Εμπορεύματα

2.160.943
581.876
2.742.819

1.986.736
412.994
2.399.730

Εταιρία
31/12/2005
31/12/2004
2.427.943
2.427.943

2.253.736
2.253.736

Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε σε επίπεδο Ομίλου ως έξοδο στο κόστος
πωληθέντων, ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 σε 9.695.336 Ευρώ και 8.742.654 Ευρώ
αντίστοιχα.
Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε σε επίπεδο Εταιρίας ως έξοδο στο κόστος
πωληθέντων, ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 σε 10.966.773 Ευρώ και 10.051.013 Ευρώ
αντίστοιχα.
15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Όμιλος
31/12/2005
1.880.659

Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες
Εταιρία

31/12/2004
554.775

31/12/2005
31/12/2004
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες
1.395.839
443.050
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της
Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
16. Μετοχικό κεφάλαιο
Όμιλος/ Εταιρία

1 Ιανουαρίου 2004
31 Δεκεμβρίου 2004
31 Δεκεμβρίου 2005

Αριθμός μετοχών
(κοινές μετοχές)
42.800.000
42.800.000
42.800.000

Μετοχικό
κεφάλαιο
17.548.000
17.548.000
17.548.000

Υπέρ το
άρτιο
17.093.551
17.093.551
17.093.551

Σύνολο
34.641.551
34.641.551
34.641.551

Την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε
42.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι
εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δημιουργήθηκε το 2002 με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε
αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας και ανέρχεται σε 17.093.551 Ευρώ. Το εισπραχθέν
υπέρ το άρτιο ποσό μειώθηκε κατά τα έξοδα εκδόσεως.
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17. Λοιπά αποθεματικά
Όμιλος/ Εταιρία
Διαφορά από
αναπροσαρμογή
αξίας

Τακτικό
αποθεματικό

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Μεταφορά από τα κέρδη
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

2.450.714
75.751
2.526.465
2.526.465

Αφορολόγητα
αποθεματικά

27.045
27.045
27.045

593.966
593.966
593.966

Σύνολο

3.071.725
75.751
3.147.476
3.147.476

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής Νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες
να μεταφέρουν ετησίως σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα
κέρδη που εμφανίζουν στα βιβλία τους, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου το
αποθεματικό αυτό φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό
διανέμεται μόνο κατά τη λύση της εταιρίας μπορεί, όμως να συμψηφιστεί με συσσωρευμένες
ζημιές.
Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρμογή αξίας ορισμένων στοιχείων
του παγίου ενεργητικού προορίζεται να κεφαλαιοποιηθεί βάσει σχετικών διατάξεων της
Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν
και εφόσον συντελεστεί η διανομή των αποθεματικών αυτών.
18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όμιλος
Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη (σημ. 32)
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί φόροι
πληρωτέοι
Δουλευμένα έξοδα

31/12/2005
25.710.679
519.482

31/12/2004
20.214.001
459.404

2.494.224

3.522.198

1.197.448
29.921.833

1.059.031
25.254.634

31/12/2005
24.387.342
2.474.588

31/12/2004
19.303.618
2.442.465

2.477.075

3.459.254

1.197.448
30.536.453

1.059.031
26.264.368

Εταιρία
Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη (σημ. 32)
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί φόροι
πληρωτέοι
Δουλευμένα έξοδα

(44)
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19. Δάνεια
Όμιλος
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

Σύνολο δανείων

31/12/2005

31/12/2004

20.000.000

20.000.000

268.039
20.268.039

492.557
20.492.557

25.684.293

20.669.020

598.748

1.034.864

26.283.041

21.703.884

46.551.080

42.196.441

31/12/2005

31/12/2004

20.000.000

20.000.000

240.961
20.240.961

488.881
20.488.881

25.684.293

20.669.020

583.585

1.027.664

26.267.878

21.696.684

46.508.839

42.185.565

Εταιρία
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

Σύνολο δανείων

Τα δάνεια της Εταιρίας είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ. Η Εταιρία έχει συνάψει ένα
μακροπρόθεσμο δάνειο (με την ALPHA BANK) ύψους 20 εκατ., Ευρώ το οποίο λήγει την
31.12.2008 ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς το αναληφθέν ποσό.
Τα υπόλοιπα δάνεια έχουν συναφθεί με τράπεζες, είναι βραχυπρόθεσμα και ανανεώνονται ανά
τρίμηνο περίπου.
Τα δάνεια δεν καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες.
Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξασφαλισμένες με τα μισθωμένα ενσώματα
πάγια τα οποία περιέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει
τις υποχρεώσεις του.
Τα μέσα πραγματικά επιτόκια την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια
ήταν 4,20%, για το μακροπρόθεσμο δάνειο 4,20%, ενώ για τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης 4,10%.
Το συνολικό πιστωτικό όριο για δάνεια και εγγυητικές επιστολές για τον Όμιλο την 31
Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ήταν 62.850.000 Ευρώ και 52.650.000 Ευρώ, αντίστοιχα εκ των οποίων
περίπου, 15.665.707 Ευρώ και 11.980.980 Ευρώ ήταν αχρησιμοποίητο ως προς τις παραπάνω
ημερομηνίες.
Το συνολικό πιστωτικό όριο για δάνεια και εγγυητικές επιστολές για την Εταιρία την 31
Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ήταν 61.500.000 Ευρώ και 51.400.000 Ευρώ, αντίστοιχα εκ των οποίων
περίπου, 14.315.707 Ευρώ και 10.730.980 Ευρώ ήταν αχρησιμοποίητο ως προς τις παραπάνω
ημερομηνίες.
Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
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Όμιλος
31/12/2005

31/12/2004

620.752
274.354
895.106

1.079.145
504.682
1.583.827

(28.319)
866.787

(56.406)
1.527.421

31/12/2005

31/12/2004

604.443
246.760
851.203

1.070.913
500.794
1.571.707

(26.657)
824.546

(55.162)
1.516.545

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες
πληρωμές μισθωμάτων:
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εταιρία
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες
πληρωμές μισθωμάτων:
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής:
Όμιλος
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη

31/12/2005
598.748
268.039
866.787

31/12/2004
1.034.864
492.557
1.527.421

31/12/2005
583.585
240.961
824.546

31/12/2004
1.027.664
488.881
1.516.545

Εταιρία
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη

20. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μπορούν να συμψηφιστούν με τις αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και
υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Ο Όμιλος πληροί τα κριτήρια αυτά.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
Όμιλος
31/12/2005
31/12/2004
Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσεις):
• Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
(3.200.585)
(2.160.013)
• Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
(524.878)
(519.304)
(3.725.463)
(2.679.317)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
•
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
6.478.638
5.646.275
•
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
411.687
503.117
6.890.325
6.149.392
3.164.862
3.470.075

(46)
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Εταιρία
Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσεις):
• Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
• Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
• Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
• Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

31/12/2005

31/12/2004

(3.181.328)
(520.481)
(3.701.809)

(2.147.577)
(517.000)
(2.664.577)

6.468.931
407.473
6.876.404
3.174.595

5.645.280
501.000
6.146.280
3.481.703

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:
Όμιλος
6.612.565
(3.142.490)
3.470.075
(305.213)
3.164.862

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Επιβάρυνση φόρου εισοδήματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Επιβάρυνση φόρου εισοδήματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

Εταιρία
6.626.757
(3.145.054)
3.481.703
(307.108)
3.174.595

Σύμφωνα με το Ν. 3296/14.12.2004 τροποποιήθηκε ο φορολογικός συντελεστής των Ανωνύμων
Εταιριών για τις χρήσεις 2005, 2006 και από τη χρήση 2007 και μετά, ως ακολούθως:
Χρήση
-2004

Φορολογικός
συντελεστής
35%

2005

32%

2006

29%

2007-

25%

Για τον προσδιορισμό του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος λήφθηκαν υπόψη οι συντελεστές
που αναμένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα
ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα διακανονισθούν. Η Έταιρεία αναγνώρισε αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση επί των φορολογητέων ζημιών της τρέχουσας χρήσης μειωμένης κατά το
ποσό που σύμφωνα με την εκτίμηση της δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο.
Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων στην ίδια φορολογική αρχή, αφού ληφθούν υπόψη οι συμψηφισμοί,
έχει ως εξής:
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Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσεις)/ υποχρεώσεις
Όμιλος
Προβλέψεις
αποζημ.
Προσωπικού
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
2004
Χρέωση /(Πίστωση)
αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2004
Χρέωση /(Πίστωση)
αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2005

Αντιλογ εξόδων
Αναπροσαρμο
πολυετούς
γή παγίων
απόσβεσης

(2.999.995)

(222.702)

713.158

113.314

(2.286.837)

(109.388)

(130.551)

47.759

(2.417.388)

(61.629)

Leasing

Αποσβέσεις Φορολογητέες ζημίες
βάσει
ωφέλιμης
ζωής

Σύνολο

7.201.623

2.252.197

381.442

(2.887.553)

(717.884)

(363.525)

4.314.070

1.534.313

17.917

(267.584)

1.023.163

(978.000)

(305.213)

1.266.729

1.041.080

(978.000)

3.164.862

4.314.070

-

6.612.565
(3.142.490)
3.470.075

Στο leasing έχει συμψηφιστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004
ποσού 268.446 Ευρώ και 283.092 Ευρώ αντίστοιχα.
Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσεις)/ υποχρεώσεις
Εταιρία
Προβλέψεις
αποζημ.
Προσωπικού
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
2004
Χρέωση /(Πίστωση)
αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2004
Χρέωση /(Πίστωση)
αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2005

(2.985.801)

Αντιλογ
εξόδων
Αναπροσαρμογή
πολυετούς παγίων
απόσβεσης

Αποσβέσεις
βάσει
ωφέλιμης
ζωής

Leasing

Φορολογητέες ζημίες

Σύνολο

(222.702)

7.201.623

2.252.195

381.442

113.314

(2.887.553)

(717.514)

(363.525)

(2.275.577)

(109.388)

4.314.070

1.534.681

17.917

(129.324)

47.759

-

(270.706)

1.023.163

(978.000)

(307.108)

(2.404.901)

(61.629)

1.263.975

1.041.080

(978.000)

3.174.595

710.224

4.314.070

-

6.626.757
(3.145.054)
3.481.703

Στο leasing έχει συμψηφιστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004
ποσού 257.279 Ευρώ και 279.612 Ευρώ αντίστοιχα.
21. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Α) Προγράμματα Εισφορών: Οι υπάλληλοι του Ομίλου καλύπτονται συνταξιοδοτικά από διάφορα
κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει ένα ποσοστό
από το μισθό του, ενώ και ο Όμιλος καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές. Υπεύθυνο για τη καταβολή
των συντάξεών του υπαλλήλου, κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής του, είναι το ασφαλιστικό
ταμείο.
Β) Προγράμματα Παροχών:
Όμιλος
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ.
Προγράμματος 1697
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31/12/2005

31/12/2004

4.176.440

3.997.832

5.682.756

5.255.881

9.859.196

9.253.713
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Χρέωση αποτελεσμάτων
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ.
Προγράμματος 1697

31/12/2005

31/12/2004

505.481

456.673

808.436

408.793

1.313.917

865.466

31/12/2005

31/12/2004

4.126.492

3.952.796

5.682.756

5.255.881

9.809.248

9.208.677

31/12/2005

31/12/2004

500.569

452.191

808.436

408.793

1.309.005

860.984

Εταιρία
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ.
Προγράμματος 1697

Χρέωση αποτελεσμάτων
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ.
Προγράμματος 1697

Ο Όμιλος επέλεξε να καταχωρίσει το σύνολο των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών και
ζημιών κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τα κέρδη εις
νέο.
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών (Ν.2112/20):
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, μισθωτοί και εργάτες δικαιούνται αποζημιώσεως
στην περίπτωση απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από τις
χρηματικές απολαβές του μισθωτού και του εργάτη, το χρόνο υπηρεσίας και το λόγο της
αποχωρήσεως (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Μισθωτοί ή εργάτες που παραιτούνται ή απολύονται
για συγκεκριμένη αιτία, δεν δικαιούνται αποζημιώσεως. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση
συνταξιοδοτήσεως ισούται με το 40% του ποσού, το οποίο θα ήταν πληρωτέο σε περίπτωση
απολύσεως χωρίς συγκεκριμένη αιτία.
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Όμιλος
31/12/2005
31/12/2004
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης
5.074.717
4.535.189
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές
(898.277)
(537.357)
Υποχρέωση στον ισολογισμό
4.176.440
3.997.832
Εταιρία
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές
Υποχρέωση στον ισολογισμό
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31/12/2005
5.020.139
(893.647)
4.126.492

31/12/2004
4.487.005
(534.209)
3.952.796

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
Όμιλος
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων αναλογιστικών
ζημιών
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε
εργαζομένους (Σημ. 25)

31/12/2005
281.919
189.417
27.174
6.971

31/12/2004
234.393
169.062
53.218
-

505.481

456.673

31/12/2005
279.175
187.249
27.174

31/12/2004
231.939
167.034
53.218

Εταιρία
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων αναλογιστικών
ζημιών
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε
εργαζομένους (Σημ. 25)

6.971
500.569

452.191

Από το σύνολο της χρέωσης του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ποσό 420.478 Ευρώ και
379.840 Ευρώ αντίστοιχα έχει περιληφθεί στο κόστος πωληθέντων, ποσό 82.056 Ευρώ και 74.144
Ευρώ αντίστοιχα έχει περιληφθεί στα έξοδα διοίκησης και ποσό 2.947 Ευρώ και 2.689 Ευρώ για τις
αντίστοιχες περιόδους έχει περιληφθεί στα έξοδα διάθεσης.
Από το σύνολο της χρέωσης της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ποσό 420.478 Ευρώ και
379.840 Ευρώ αντίστοιχα έχει περιληφθεί στο κόστος πωληθέντων ενώ ποσό 80.091 Ευρώ και 72.351
Ευρώ για τις αντίστοιχες περιόδους έχει περιληφθεί στα έξοδα διοίκησης
Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχει ως εξής:
Όμιλος
3.675.198
456.673
(134.039)
3.997.832
505.481
(326.873)
4.176.440

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο
4%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
4%

Εταιρία
3.634.644
452.191
(134.039)
3.952.796
500.569
(326.873)
4.126.492

31/12/2004
4,5%
4%

Πρόβλεψη Συνταξιοδοτικών παροχών ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος 1697
Η Εταιρία καταβάλλει οικειοθελώς στους αποχωρούντες υπαλλήλους της ένα πρόσθετο ποσό,
πέραν της δικαιούμενης νόμιμης αποζημίωσης λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Για την
ταμειακή εξασφάλιση των εν λόγω μελλοντικών καταβολών επενδύει κατ΄ έτος ένα χρηματικό
ποσό το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικά η ασφαλιστική εταιρία ALLIANZ βάσει ειδικής σύμβασης.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη σχετική σύμβαση και να εισπράξει άμεσα
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το 95% του σωρευμένου κεφαλαίου κατά το χρόνο διακοπής και να επιλέξει κατά βούληση έτερο
επενδυτικό οργανισμό.
Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είχε οριστεί η 1η Μαΐου 1991. Δικαίωμα συμμετοχής
στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι πλήρως ή μερικώς απασχολούμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 3
έτη υπηρεσίας στην Εταιρία. Στην αποχώρηση, απόλυση ή συνταξιοδότηση το πρόγραμμα
αποδίδει τα εξής:
Αν έχουν συμπληρωθεί λιγότερα από 7 έτη συμμετοχής, καμία παροχή δεν καταβάλλεται.
Αν έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 7 έτη συμμετοχής, με την ηλικία του μέλους να είναι
μεγαλύτερη των 50 ετών, τότε το ποσό εφάπαξ που καταβάλλεται είναι ίσο με το συντάξιμο μισθό
για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας. Την 31 Δεκεμβρίου 2004 υπεγράφη με την ALLIANZ
πρόσθετη πράξη σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι το εφάπαξ ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 12 συντάξιμους μισθούς.
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό προσδιορίσθηκαν ως εξής:
Όμιλος/Εταιρία
31/12/2005
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης
9.237.372
Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
(1.892.885)
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές
(1.661.731)
Υποχρέωση στον ισολογισμό
5.682.756

31/12/2004
8.323.580
(2.150.382)
(917.317)
5.255.881

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στ’ αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Όμιλος/Εταιρία
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος
Κέρδη από τροποποίηση όρων του προγράμματος
Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων αναλογιστικών ζημιών
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους (Σημ.
25)

31/12/2005
523.216
348.149

31/12/2004
785.163
330.449

(70.355)

(70.097)

7.426

(636.722)
-

808.436

408.793

Από το σύνολο της χρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ποσό 679.086 Ευρώ και 347.474
Ευρώ αντίστοιχα έχει περιληφθεί στο κόστος πωληθέντων ενώ ποσό 129.350 Ευρώ και 61.319
Ευρώ για τις αντίστοιχες περιόδους έχει περιληφθεί στα έξοδα διοίκησης.
Η πραγματική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ήταν την 31
Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ποσό 87.498 Ευρώ και 101.428 Ευρώ αντίστοιχα.
Οι κινήσεις της υποχρέωσης που εμφανίζεται στον ισολογισμό έχουν ως εξής:
Όμιλος/Εταιρία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
5.207.046
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄ αποτελέσματα
408.793
Πληρωθείσες εισφορές
(359.958)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
5.255.881
Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα
808.436
Πληρωθείσες εισφορές
(381.561)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
5.682.756

124

(51)

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο
4%
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του
4%
προγράμματος
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
4%

31/12/2004
4,5%
4,5%
4%

22. Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Όμιλος
Εκκρεμείςδικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

1.500.000

35.000
35.000
20.000

35.000
35.000
1.520.000

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

1.500.000

55.000

1.555.000

Εταιρία
Εκκρεμείςδικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

1.500.000

-

1.500.000

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

1.500.000

-

1.500.000

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Όμιλος/Εταιρία
Εκκρεμείςδικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

-

133.000

133.000

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

-

133.000

133.000

Τα ποσά αντιπροσωπεύουν κυρίως προβλέψεις για συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις, για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2003 και 2004 της μητρικής Εταιρείας και για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις 2003, 2004 και 2005 της θυγατρικής της, καθώς και για το Φ.Μ.Α.Π.
Οι προβλέψεις της Εταιρείας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003 και 2004, συμψηφίζονται με το ποσό
της προκαταβολής για το φόρο εισοδήματος της χρήσης 2003. Το ποσό αυτό βρίσκεται στο
λογαριασμό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και θα επιστραφεί στην Εταιρία μετά από
φορολογικό έλεγχο.
23. Λοιπά λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα) – καθαρά
Όμιλος
01/01/200531/12/2005
Πιστωτικοί τόκοι
108.168
Έσοδα από ενοίκια
2.061.246
Έσοδα από μερίσματα
6.600
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
847.106
Σύνολο
3.023.120

(52)

01/01/200431/12/2004
110.404
1.934.624
4.800
853.119
2.902.947
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Εταιρία

Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από μερίσματα
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Σύνολο

01/01/200531/12/2005
104.413
2.061.246
767.280
837.396
3.770.335

01/01/200431/12/2004
108.981
1.934.624
218.600
839.942
3.102.147

Το σύνολο σχεδόν των εσόδων από ενοίκια υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εσόδων
συγκεκριμένων εταιριών και δεν ορίζεται κάποιο ελάχιστο ποσό ως μίσθωμα.
24. Έξοδα κατ’ είδος
Όμιλος

Αποσβέσεις
Παροχές σε εργαζομένους
Υλικά που αναλώθηκαν
Αμοιβές Ελ. Επαγγελματιών (συμπεριλ. των Ιατρών)
Δαπάνες επισκευών/συντηρήσεως
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

01/01/200531/12/2005
(7.098.842)
(29.503.500)
(9.695.336)
(8.123.272)
(2.984.891)
(524.669)
(8.597.277)
(66.527.787)

01/01/200431/12/2004
(7.366.747)
(27.753.041)
(8.742.654)
(6.846.819)
(2.266.142)
(3.000.000)
(6.619.787)
(62.595.190)

Κατανομή εξόδων σε:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

01/01/200531/12/2005
(60.448.015)

01/01/200431/12/2004
(57.056.463)

(341.225)
(5.738.547)
(66.527.787)

(272.108)
(5.266.619)
(62.595.190)

Εταιρία

Αποσβέσεις
Παροχές σε εργαζομένους
Υλικά που αναλώθηκαν
Αμοιβές Ελ. Επαγγελματιών (συμπεριλ. των
Ιατρών)
Δαπάνες επισκευών/συντηρήσεως
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

01/01/200531/12/2005
(7.055.586)
(29.265.156)
(10.966.773)

01/01/200431/12/2004
(7.331.361)
(27.513.965)
(10.051.013)

(8.110.181)
(2.967.153)
(500.000)
(8.411.062)
(67.275.911)

(6.832.390)
(2.244.693)
(3.000.000)
(6.583.210)
(63.556.632)

Κατανομή εξόδων σε:
01/01/200531/12/2005
(61.720.774)
(5.555.137)
(67.275.911)

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο
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01/01/200431/12/2004
(58.459.699)
(5.096.933)
(63.556.632)

25. Παροχές σε εργαζομένους
Όμιλος

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών –
Ν.2112/20 (Σημ. 21)
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών –
συνταξ. Πρόγραμμα 1697 (Σημ. 21)
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Εταιρία

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών –
Ν.2112/20 (Σημ. 21)
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών –
συνταξ. Πρόγραμμα 1697 (Σημ. 21)
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

01/01/200501/01/200431/12/2005
31/12/2004
(21.476.173) (20.497.288)
(5.582.680)
(5.226.533)
(505.481)

(456.673)

(808.436)
(1.130.730)
(29.503.500)

(408.793)
(1.163.754)
(27.753.041)

01/01/200501/01/200431/12/2005
31/12/2004
(21.291.185) (20.311.862)
(5.534.236)
(5.177.775)
(500.569)

(452.191)

(808.436)
(1.130.730)
(29.265.156)

(408.793)
(1.163.344)
(27.513.965)

Οι λοιπές παροχές σε εργαζόμενους αφορούν κυρίως έξοδα βρεφονηπιακών σταθμών των τέκνων
των υπαλλήλων της Εταιρίας, δωρεάν δεκατιανό και ασφάλιστρα ζωής.
26. Χρηματοοικονομικό κόστος
Όμιλος

Τόκοι Δανείων τραπεζών
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συμβάσεις leasing
Τόκοι και έξοδα factoring
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Μείον: Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Σύνολο
Εταιρία

Τόκοι Δανείων τραπεζών
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συμβάσεις leasing
Τόκοι και έξοδα factoring
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Μείον: Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Σύνολο

01/01/200531/12/2005
(1.762.322)
(41.560)
(237.306)
(33.250)
1.376
(2.073.062)

01/01/200431/12/2004
(1.638.681)
(105.126)
(191.125)
(26.195)
11.888
(1.949.239)

01/01/200531/12/2005
(1.762.298)
(39.775)
(237.306)
(29.595)
1.376
(2.067.598)

01/01/200431/12/2004
(1.637.180)
(102.652)
(191.125)
(23.205)
11.888
(1.942.274)

27. Φόρος εισοδήματος
Όμιλος
31/12/2005
(412.575)
305.213
(107.362)

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 20)
Σύνολο

(54)

31/12/2004
(1.669.388)
3.142.490
1.473.102
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Εταιρία
31/12/2005
31/12/2004
Τρέχων φόρος
(1.134.693)
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 20)
307.108
3.145.054
Σύνολο
307.108
2.010.361
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής:
Όμιλος
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα συντελεστή στο
τέλος της αντίστοιχης περιόδου στα κέρδη
Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο
Έξοδα μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς σκοπούς
Επίδραση από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών
φόρου εισοδήματος
Αντιλογισμός υπεραξίας παγίων που πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Λοιπά
Φόρος εισοδήματος
Εταιρία
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα συντελεστή στο
τέλος της αντίστοιχης περιόδου στα κέρδη
Έξοδα μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς σκοπούς
Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο
Επίδραση από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών
φόρου εισοδήματος
Αντιλογισμός υπεραξίας παγίων που πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Λοιπά
Φόρος εισοδήματος

31/12/2005
(2.239.257)
716.562
5.589
(746.014)
16.527

31/12/2004
29.206
(10.222)
6.149
(1.131.447)
720.022

(100.026)
(107.362)

1.908.117
(19.517)
1.473.102

31/12/2005
(2.714.133)

31/12/2004
(1.135.994)

868.523
(742.986)
245.530

397.598
(1.125.338)
76.510

16.067

714.268

(80.026)
307.108

1.908.117
39.206
2.010.361

28. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και τα μειωμένα 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 Εταιρίας στην διάρκεια της περιόδου (Σημ. 16). Τα μειωμένα κέρδη ανά
μετοχή είναι ίδια με τα βασικά.
Όμιλος
31/12/2005
31/12/2004
Κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
(2.346.618)
1.502.308
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
42.800.000
42.800.000
Βασικά / μειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ
ανά μετοχή)
(0,05)
0,04
Εταιρία
31/12/2005
31/12/2004
Κέρδη/ (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
(2.407.025)
874.367
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
42.800.000
42.800.000
Βασικά / μειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ
ανά μετοχή)
(0,06)
0,02
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29. Μερίσματα ανά μετοχή
Τα μερίσματα που πληρώθηκαν τη χρήση 2005 και 2004 ήταν 7.253.361 Ευρώ και 1.353.726 Ευρώ
αντίστοιχα. Η τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2005 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 17
λεπτών ανά μετοχή, συνολικού ποσού 7.276.000 Ευρώ.
30. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 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:
α) Εγγυητικές επιστολές
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 είχε εκδώσει εγγυητικές
επιστολές υπέρ της Εταιρίας ύψους 1.592.912 Ευρώ και 1.601.472 Ευρώ αντίστοιχα. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνεται και η εγγυητική επιστολή προς το Τ.Σ.Α.Υ. για ισόποση απαίτηση (βλέπε
κατωτέρω «β) (Ι) Σημαντικές Δικαστικές Εκκρεμότητες »).
β) Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες
Τρίτοι διεκδικούν δικαστικώς από την Εταιρία ποσά, το ύψος των οποίων ανέρχεται περίπου σε 42
εκατ., Ευρώ περίπου (δεν περιλαμβάνονται οι 5 περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω). Η
έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρία και
εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση καθώς οι εν λόγω
δικαστικές διεκδικήσεις αφορούν σε διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για χρηματική
ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά της Εταιρίας, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι
υπάλληλοι της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν
υπάρχει καθοδήγηση από την Εταιρία 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 Εταιρίας, το ποσό αυτό θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία του ιατρού
εφόσον οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία ιατροί όλων των ειδικοτήτων είναι υποχρεωμένοι να
ασφαλίζονται για το σκοπό αυτό.
(Ι) Το Τ.Σ.Α.Υ. είχε βεβαιώσει για την περίοδο από τον Οκτώβριο 1989 έως τον Μάρτιο 1993 μe
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου απαίτηση κατά της Εταιρίας που αφορά σε εργοδοτικές
εισφορές επί αμοιβών ιατρών ποσού 810 χιλ., Ευρώ περίπου πλέον προσαυξήσεων. Η Εταιρία στη
συνέχεια άσκησε προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών όπου με την υπ΄αριθ. 2244/1997
απόφασή του δικαιώθηκε. Το Τ.Σ.Α.Υ. άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, το οποίο την απέρριψε με την υπ΄αριθμ. 4888/2000 απόφασή του. Με νεότερη
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Τ.Σ.Α.Υ. βεβαίωσε για την ίδια περίπου χρονική
περίοδο το ποσό των € 1.507.909 Ευρώ. Η Εταιρία άσκησε όλα τα νόμιμα μέσα στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών και η προσφυγή συζητείται στις 4.05.2006. Δόθηκε ισόποση εγγυητική
επιστολή στο Τ.Σ.Α.Υ. το οποίο και εκδίδει κανονικά ασφαλιστική ενημερότητα.
(ΙΙ) Την 03.02.1997 και 18.01.1999 η Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου Αμαρουσίου κοινοποίησε
στην Εταιρία έγγραφα δυνάμει των υπ’αρ. 405/95 και 488/95 αντίστοιχων αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με τα οποία υποχρεούται η Εταιρία να καταβάλει 95.612 Ευρώ
και 63.742 Ευρώ για τα έτη 1998 και 1999, ήτοι σύνολο 159.354 Ευρώ, για ειδικό τέλος
περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών εφαρμογών. Επισημαίνεται, ότι το 40% του προαναφερόμενου
ποσού ήτοι των 63.742 Ευρώ έχει ρυθμισθεί και καταβάλλεται σε δόσεις (Ν. 1080/80 περί
επιλύσεως φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και Φορολογούμενων) και αυτές πληρώνονται
κανονικά και εμπρόθεσμα. Κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αμαρουσίου, η Εταιρία άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι
οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως, ασκήθηκε έφεση η οποία δεν έχει προσδιοριστεί. Επίσης, την
01.04.1996 βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους με τις υπ’αρ. 405/95 και 488/95 αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου σε βάρος της Εταιρίας ποσό 318.709 Ευρώ για
(56)
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το έτος 1996 χαρακτηριζόμενο ως ειδικό τέλος νοσοκομειακών και νοσηλευτικών μονάδων. Κατά
της ως άνω βεβαίωσης στους χρηματικούς καταλόγους ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απορρίφθηκε πρωτοδίκως, αλλά ασκήθηκε έφεση η
οποία δεν έχει προσδιοριστεί. Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας ο εν λόγω
καταλογισμός είναι αυθαίρετος, αναιτιολόγητος, καταχρηστικός, αντιβαίνει δε στο Σύνταγμα,
στους Νόμους και στην χρηστή διοίκηση, γεγονός που έχει επισημανθεί και στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου. Εκτιμάται ότι οι προαναφερθείσες υποθέσεις είναι καταχρηστικές και
αντισυνταγματικές και πρέπει να γίνουν δεκτές οι προσφυγές της Εταιρίας.
(ΙΙΙ) Την 23.11.2004 το ΣΔΟΕ επέβαλε πρόστιμα στην Εταιρία ύψους 251.231 Ευρώ. Η Εταιρία
κατέβαλε το 25% του ανωτέρω ποσού (ήτοι 62.808 Ευρώ) και προσέφυγε στα Διοικητικά
Δικαστήρια εκτιμώντας ότι θα δικαιωθεί.
(ΙV) Ο Γ. Τόλης άσκησε αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία
ζητούσε 555.541 Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων. Το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή
αυτή δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 3767/1997 απόφασής του. Κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση.
Το Εφετείο Αθηνών ανέπεμψε την υπόθεση και πάλι στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς
επανεκδίκαση. Η αγωγή επανεκδικάστηκε και εξεδόθη απόφαση σε βάρος της Εταιρίας. Ασκήθηκε
έφεση από την Εταιρία όπου με την υπ΄ αριθμ. 5201/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγινε
δεκτή η έφεση. Στη συνέχεια ο Γ. Τόλης άσκησε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου η οποία
εκδικάστηκε στις 18.05.2004 και ανέπεμψε την υπόθεση και πάλι στο Εφετείο Αθηνών όπου
εκδικάστηκε στις 10.2.2005. Εξεδόθη απόφαση και το Εφετείο ανέπεμψε την υπόθεση στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 29.09.2005 και εξεδόθη απόφαση η
οποία απορρίπτει ολοσχερώς την αγωγή.
(V) Ο Δ. Δεμπεγιώτης κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
ζητούσε να του παραδοθούν 3.645 μετοχές άλλως 160.455 Ευρώ που αντιστοιχούσαν στην
πραγματική εσωτερική αξία των παραπάνω μετοχών νομιμότοκα. Το αρμόδιο δικαστήριο
απέρριψε την αγωγή αυτή δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 2437/1998 απόφασής του. Κατά της αποφάσεως
αυτής άσκησε έφεση. Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεσή του με την 3357/2001 απόφασή του.
Επί της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου η οποία
εκδικάστηκε στις 06.02.2006 και αναμένεται απόφαση.
γ) Προεδρικό Διάταγμα 235/2000
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000, απαγορεύεται η ένταξη και
λειτουργία σε Ιδιωτικές Κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα)
Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (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, στις οποίες
λειτουργούν τέτοιοι Φορείς, η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει μετά δύο (2) έτη από τη δημοσίευση
του παρόντος προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/14.09.2000). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το
Ν. 3204/2003/Α-296 2 η ισχύς της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 του
Π.Δ. 235/2000 αρχίζει από 01.01.2007.
Κατόπιν των πιο πάνω αναφερθέντων, η εταιρία που εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 18
του Π.Δ. 235/2000 και ως εκ τούτου δεν θα δύναται να εντάσσεται και να λειτουργεί στο χώρο της
Εταιρίας μετά την πάροδο της κατά τα ανωτέρω ταχθείσης προθεσμίας είναι η εταιρία
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε., η οποία παρέχει αποκλειστικά
διαγνωστικές υπηρεσίες.
Επίσης, υπάρχει και η εταιρία ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. η οποία εκτός από την παροχή
διαγνωστικών υπηρεσιών είναι και θεραπευτικό κέντρο, με συνέπεια να υπάρχει αμφισβήτηση για
το κατά πόσο υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000.

2

Ν. 3204/2003/Α-296: «Τροποποιήσεις και συμπλήρωση της Νομοθεσίας για το ΕΣΥ- και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
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Μέχρι τις 13 Ιουλίου 2005 στην ίδια κατηγορία υπαγόταν και η εταιρία Υγεία ΟφθαλμόςΟφθαλμολογικό κέντρο Α.Ε. Το Δ.Σ. του Υγεία την 29 Ιουνίου 2005 αποφάσισε την εξαγορά όλων
των μηχανημάτων της εταιρίας αυτής τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες και παράλληλα
την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρία Οφθαλμός Α.Ε., η οποία είναι
και ο βασικός μέτοχος της εταιρίας Υγεία Οφθαλμός- Οφθαλμολογικό κέντρο Α.Ε., έναντι 49.596
Ευρώ. Το Υγεία Οφθαλμός- Οφθαλμολογικό κέντρο Α.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στο χώρο της
Εταιρίας και ασχολείται αποκλειστικά πλέον με θεραπείες των οφθαλμών με το excimer Laser.
Το αντικείμενο δραστηριότητας των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Κέντρων που λειτουργούν
στον χώρο της Εταιρίας αποτελεί η λειτουργία συγκεκριμένων μηχανημάτων διάγνωσης και
θεραπείας. Οι άδειες λειτουργίας των ως άνω μηχανημάτων διάγνωσης ή/και θεραπείας έχουν
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές στο όνομα της Εταιρίας. Συνεπώς, σε σχέση με την απαγόρευση του
άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 που αφορά στην ένταξη και λειτουργία παρόμοιων Διαγνωστικών
και Θεραπευτικών Κέντρων σε ιδιωτικές κλινικές, η Εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει και
αυτοτελώς τις ίδιες διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας τα
προαναφερθέντα μηχανήματα στο όνομα και για λογαριασμό της με τις ίδιες και ήδη εκδοθείσες
άδειες.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, η Εταιρία τελεί σε πλήρη γνώση των απαγορεύσεων που τίθενται
στο άρθρο 18 του Π.Δ. 235/2000 και έχει δεσμευθεί κατέχοντας όλες τις νόμιμες άδειες, οι οποίες
έχουν εκδοθεί στο όνομά της, να παρέχει αυτοτελώς τις ίδιες διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές
υπηρεσίες και μετά την απομάκρυνση των εταιριών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του
σχετικού άρθρου και ως εκ τούτου δεν θα δύνανται να λειτουργούν στον χώρο της μετά την
πάροδο της προθεσμίας που έχει οριστεί.
Επισημαίνεται ότι η ισχύς του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος ενδέχεται να επηρεάσει τη
λειτουργία της Εταιρίας ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι προαναφερθείσες εταιρίες που
λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών της υπό την έννοια ότι αυτή θα πρέπει να προβεί είτε στην
απορρόφησή τους, είτε στην αγορά ή ενοικίαση των μηχανημάτων που λειτουργούν εντός των εν
λόγω εταιριών. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω εξέλιξη δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση
στη λειτουργία της Εταιρίας πέραν της πιθανής καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των ανωτέρω
ενεργειών καθώς και της επένδυσης που ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη για την αγορά του
εξοπλισμού που διαθέτουν οι εν λόγω εταιρίες.
31. Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – του Ομίλου λειτουργούντος ως μισθωτή.
Ο Όμιλος μισθώνει ένα γραφείο και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους
όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Η δαπάνη μισθώσεων που
καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου
γνωστοποιείται στην σημείωση 6.
Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των
λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
Όμιλος
Μέχρι 1 έτος
Από 1 – 5 έτη
Μετά από 5 έτη

31/12/2005
104.580
247.619
204.325
556.524

31/12/2004
91.869
236.721
152.477
481.067

31/12/2005
24.097
37.412
61.509

31/12/2004
23.700
62.409
86.109

Εταιρία
Μέχρι 1 έτος
Από 1 – 5 έτη

Στα ανωτέρω ποσά της 31 Δεκεμβρίου 2005 περιλαμβάνονται και μελλοντικές δεσμέυσεις σε
συνδεδεμένα μέρη οι οποίες ανέρχονται για τον Όμιλο σε 433.812 Ευρώ και για την Εταιρία σε
61.509 Ευρώ
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32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την
07.06.2002. Η Βασική μέτοχος της Εταιρίας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),
κατείχε συνολικό ποσοστό 72,80% περίπου (άμεση και έμμεση συμμετοχή μέσω της H.S.I.
HOLDING S.A.) την 31 Δεκεμβρίου 2005. Στις 24 Ιανουαρίου 2006 μεταβίβασε το 49% των
μετοχών του Υγεία στην Εταιρία MARFIN CAPITAL S.A. Στις 08.03.2006 η Βασική μέτοχος
αγόρασε ως φυσικό πρόσωπο το σύνολο των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η
εταιρία H.S.I. HOLDING S.A. Μετά την ανωτέρω αγορά κατέχει προσωπικά 10.184.824 μετοχές
μετά δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό 23,80% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Η Βασική μέτοχος συμμετέχει και στις ακόλουθες εταιρίες:
Θέση στο Δ.Σ.

Εταιρία
ΑΝΙΖ Α.Ε.

Πρόεδρος
Πρόεδρος και
Διευθύνων
Σύμβουλος
-

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
LIKKEN HOLDINGS Ltd.

Ποσοστό
Συμμετοχής
70%

100%
100%

Αντικείμενο εργασιών της ΑΝΙΖ Α.Ε. είναι η εκμετάλλευση κυλικείων, καφετεριών και
εστιατορίων. Η Εταιρία έχει εκμισθώσει στην ΑΝΙΖ Α.Ε. εγκαταστάσεις της για τη λειτουργία
καφενείου-μπαρ.
Από την Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. η Εταιρία έχει μισθώσει μία αποθήκη και η θυγατρική εταιρία
γραφεία και αποθήκη.
Αντικείμενο εργασιών της LIKKEN HOLDINGS Ltd. είναι η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
εταιριών. Μοναδική συμμετοχή της εν λόγω εταιρίας είναι η συμμετοχή της κατά ποσοστό 100%
στο Μετοχικό Κεφάλαιο της H.S.I. HOLDING S.A. Luxembourg που αποτελεί και τον βασικότερο
μέτοχο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 31 Δεκεμβρίου 2005 με ποσοστό 67,58%.
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Όμιλος/Εταιρία
01/01/2005- 01/01/200431/12/2005 31/12/2004
Πωλήσεις Υπηρεσιών
• Υγεία Οφθαλμός Α.Ε.
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε.
• ΑΝΙΖ Α.Ε.

236.874
54.211
291.085

21.526
225.472
51.947
298.945

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως έσοδα από ενοίκια.
Εταιρία
01/01/2005- 01/01/200431/12/2005 31/12/2004
Έσοδα από μερίσματα
• ALAN MEDICAL Α.Ε.
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε.
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750.000
10.680
760.680
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200.000
13.800
213.800

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Όμιλος
01/01/200531/12/2005
Αγορές υπηρεσιών
• ΑΝΙΖ Α.Ε.
• Κ. Αρβανίτης Α.Ε.

15.082
41.429
56.511

01/01/200431/12/2004
18.644
21.926
40.570

Εταιρία
01/01/200531/12/2005
Αγορές αγαθών
• ALAN MEDICAL Α.Ε.
Αγορές υπηρεσιών
• ΑΝΙΖ Α.Ε.
• Κ. Αρβανίτης Α.Ε.

01/01/200431/12/2004

4.469.172

4.500.858

15.082
23.429
4.507.683

18.644
21.926
4.541.428

iii) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις/αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
Όμιλος
31/12/2005 31/12/2004
Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 18):
• Υγεία Οφθαλμός Α.Ε.
48.095
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε.
519.482
411.309
519.482
459.404
Εταιρία
31/12/2005
Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 18):
• Υγεία Οφθαλμός Α.Ε.
• Μαγνητική Υγεία Α.Ε.
• ALAN MEDICAL Α.Ε.

519.482
1.955.106
2.474.588

31/12/2004
48.095
411.309
1.983.061
2.442.465

Εταιρία
Απαιτήσεις εισπρακτέες από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 13):
• ALAN MEDICAL Α.Ε.

31/12/2005

31/12/2004

250.000

-

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους
της αγοράς.
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη δε φέρουν τόκο, και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
Όπως αναφέρεται και στη σημείωση 9 η συμμετοχή στη συγγενή εταιρία ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. μεταβιβάστηκε στις 13 Ιουλίου 2005.
iv) Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού
Από τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος λαμβάνουν αμοιβές. Οι ακαθάριστες αποδοχές των μελών αυτών για τις περιόδους που
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ανέρχονται σε 360 χιλ., Ευρώ περίπου και 337 χιλ., Ευρώ
περίπου αντίστοιχα.
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Για τη χρήση 2004 ορίστηκε αμοιβή για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το οποίο είναι
υπεύθυνο για την εποπτεία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι ακαθάριστες αποδοχές του για
τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ανήλθαν σε 19 χιλ., Ευρώ και 18 χιλ.,
Ευρώ αντίστοιχα.
Εκτός των ανωτέρω αποδοχών των μελών του Δ.Σ. δεν υπάρχει καμία άλλη αμοιβή ή συναλλαγή
μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Δ.Σ.
Oι ακαθάριστες αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας (μη συμπεριλαμβανομένων
των προαναφερομένων αμοιβών των μελών του Δ.Σ.) ανήλθαν για τις περιόδους που έληξαν την
31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 σε 614 χιλ., Ευρώ περίπου και 563 χιλ., Ευρώ περίπου αντίστοιχα.
Για τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρίας ALAN MEDICAL A.E. για την συμμετοχή
τους σε αυτό. Από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος και ένα μέλος
έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας με την εταιρία. Οι ακαθάριστες αποδοχές των μελών αυτών για
τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005 και 2004 ανέρχονται σε 73 χιλ., Ευρώ περίπου
και 71 χιλ., Ευρώ περίπου αντίστοιχα.
33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Α) Εντός του 2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 και 2004 για
την εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. Οι φόροι φορολογικού
ελέγχου, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ανέρχονται σε 50 χιλ., Ευρώ περίπου.
Β) Στις 24 Ιανουαρίου 2006 η Βασική μέτοχος της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2005, μεταβίβασε το
49% των μετοχών του Υγεία στην Εταιρία MARFIN CAPITAL S.A. και στις 08.03.2006 αγόρασε ως
φυσικό πρόσωπο το σύνολο των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου του Υγεία που κατείχε η
εταιρία H.S.I. HOLDING S.A. Μετά την ανωτέρω αγορά κατέχει προσωπικά 10.184.824 μετοχές
μετά δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό 23,80% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1 –31.12.2005
Κυρίες και Kύριοι Μέτοχοι,
Σας θέτουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που περιλαμβάνουν την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 αποτελούμενες από τον ισολογισμό, την
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,
την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και
παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, την παρούσα έκθεση και να
απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για τη
διαχειριστική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005.
Δραστηριότητα
Ατομικές καταστάσεις
Κατά το 2005 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% περίπου σε σχέση με το 2004. Πιο
συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το 2005 ανήλθε σε 62,8 εκατ., Ευρώ έναντι 61,2 εκατ., Ευρώ του
2004 ενώ η ζημία προ φόρων το 2005 ανήλθε σε 2,7 εκατ., Ευρώ έναντι 1,1 εκατ., Ευρώ το 2004.
Οι ημέρες νοσηλείας το 2005 έφθασαν τις 75.698 έναντι 75.415 της προηγούμενης χρήσης. Ο μέσος
όρος παραμονής παρέμεινε περίπου αμετάβλητος σε σχέση με το 2004. Πιο συγκεκριμένα το 2005
έφθασε τις 3,22 ημέρες έναντι 3,08 του 2004, μέσος όρος που θεωρείται σύμφωνα με τα διεθνή
ιατρικά πρότυπα ως εξαιρετικός.
Ενοποιημένες καταστάσεις
Ο όμιλος συντάσσει για τέταρτη χρήση ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι καταστάσεις
αυτές προέκυψαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων στοιχείων της μητρικής Εταιρείας
«Διαγνωστικό και Θεραπευτικό κέντρο Αθηνών υγεία Α.Ε.» και της κατά 100% θυγατρικής αυτής
«Αlan Medical Α.Ε.» αφού έγινε απάλειψη διεταιρικών υπολοίπων και συναλλαγών. Η σχέση που
υπαγόρευσε την ενοποίηση είναι σχέση μητρικής-θυγατρικής.
Επίσης ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. στην οποία η μητρική Εταιρία συμμετέχει κατά 20%.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου για το έτος 2005 ανήλθαν σε 63,3 εκατ., Ευρώ, έναντι 61,6
εκατ., Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% ενώ οι ζημίες προ φόρων
ανήλθαν σε 2,2 εκατ., Ευρώ περίπου έναντι ισοσκελισμένου αποτελέσματος την προηγούμενη
χρήση.
Η θυγατρική Εταιρεία (η οποία ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία ιατρικού υλικού)
παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 0,8 εκατ., Ευρώ μειωμένα κατά 10% περίπου σε σχέση με τη
προηγούμενη χρήση ενώ προβλέπεται να διατηρηθεί η κερδοφορία της και στη χρήση 2006.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής αντιπροσωπεύουν συνολικά 1% και
0,7% των ενοποιημένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα.
Επενδύσεις
Στη χρήση 2005 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις: α) στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας με
την εγκατάσταση εξοπλισμού για τη χρήση φυσικού αερίου εναλλακτικά του πετρελαίου και β) σε
ιατρικά μηχανήματα νεότερης τεχνολογίας σε αντικατάσταση παλαιοτέρων.
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Εγκαταστάσεις- Ακίνητη περιουσία
Η ακίνητη περιουσία της εταιρείας αποτελείται από:
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.
Ε) 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 λειτουργεί το «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
ΣΤ) Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της κατάστημα σε πολυκατοικία σε κεντρική περιοχή στον
Δήμο του Χαλανδρίου επί της οδού Παράσχου 8 και Βασιλέως Γεωργίου, με συνολική επιφάνεια
79,2 τ.μ.
Η συνολική αναπροσαρμοσμένη αξία των ανωτέρω οικοπέδων ανέρχεται σε 24.030.294 Ευρώ ενώ η
συνολική αναπροσαρμοσμένη αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στο ποσό των
57.126.507 Ευρώ. H Εταιρία ανέθεσε σε μία εταιρία ανεξάρτητων εκτιμητών να διενεργήσει
εκτίμηση της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 (ημερομηνία
μετάβασης στα 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:
• Η μέθοδος της αξιοποίησης για τα οικόπεδα
• Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης εισοδήματος για το κτίριο
• Η μέθοδος της κτηματαγοράς για το κατάστημα
Η Εταιρία, βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΔΠΧΠ 1, χρησιμοποίησε στον ισολογισμό
ενάρξεως της 1.1.2004, ως κόστος εκκίνησης για τα οικόπεδα και τα κτίρια την εύλογη αξία, όπως
καθορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής καταχωρήθηκε στα κέρδη
εις νέο και ανήρχετο συνολικά σε 20.576.066 Ευρώ.
Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
Κατεχόμενα χρεόγραφα/ Διαθέσιμο συνάλλαγμα /υποκαταστήματα
Δεν υπάρχουν
Προοπτικές
Η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία των
παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και η συνεργασία που έχει εξασφαλιστεί με τις
πανεπιστημιακές κλινικές του εξωτερικού όπως το Harvard Medical International δίνουν τη
δυνατότητα στο ΥΓΕΙΑ όχι μόνο να διατηρεί το προβάδισμα στην έγκαιρη και έγκυρη
επιστημονική ενημέρωση αλλά και το καθιστά έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς στον
κλάδο υγείας στην Ευρώπη.
Η Εταιρία έχει πλέον ολοκληρώσει το βαρύ επενδυτικό σχέδιο που κρίθηκε απαραίτητο για να της
προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προβλέπεται κάθε έτος να πραγματοποιεί
τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του είτε σε εγκαταστάσεις είτε σε
ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να επενδύσει για τη βελτίωση,
ανανέωση και επέκταση της πάγιας υποδομής σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιατρικό εξοπλισμό
και για τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών. Οι εν λόγω
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επενδύσεις που στοχεύουν, εκτός των άλλων, στην ανταπόκριση στα εκάστοτε νέα επιστημονικά
δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, θα συμβάλλουν 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 σαν αποτέλεσμα της
αριθμητικής αύξησης των παρεχομένων υπηρεσιών και της αναμενόμενης διεύρυνσης του
μεριδίου αγοράς που θα προέλθουν από την επέκταση σε νέους νοσηλευτικούς τομείς και της
αύξησης της παραγωγικότητας λόγω της αναβάθμισης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες,
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου
που χορήγησα με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2006.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Αντώνης Παπαγεωργίου
ΑΜ ΣΟΕΛ 11691
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
Ελέγξαμε το συνημμένο ισολογισμό της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») καθώς και τον ενοποιημένο ισολογισμό της Εταιρείας και των θυγατρικών της
(ο «Όμιλος») της 31ης Δεκεμβρίου 2005 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου για την
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005. H ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που
παρατίθενται στις σελίδες 3 έως 61, βαρύνει την διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην
διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα
έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού
έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε
δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ό έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και τα αποτελέσματα εργασιών και τις ταμειακές ροές τους για τη χρήση
που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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Ισολογισμοί «Μητέρα Ιδιωτική Μαιευτική και Χειρουργική Κλινική Α.Ε.»
χρήσεων 2003 - 2005
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MHTEPA

ÉÄÉÙÔÉÊÇ ÌAIEYTIKÇ & XEIPOYPÃIKÇ ÊËÉÍÉÊÇ A.E.
IÓOËOÃIÓMOÓ THÓ 31çò ÄEKEMBPIOY 2005 - 33ç ETAIPIKH XPHÓH (1/1 - 31/12/2005) AP. M.A.E. 13571/01AT/B/86/253 (ÐïóÜ óå åõñþ)
ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2005

ENEPÃHTIKO

Aîßá êôÞóåùò

AðïóâÝóåéò

ÐïóÜ êëåéïì.
÷ñÞóåùò 2005

ÐïóÜ ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2004

Aíáð. áîßá

Aîßá êôÞóåùò

AðïóâÝóåéò

Aíáð. áîßá

ÐAÈHTIKO

A. IÄIA KEÖAËAIA
Ã. ÐAÃIO ENEPÃHTIKO
1. KáôáâëçìÝíï
I. Aóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò
(ìåôï÷Ýò 33.860.000ôùí 0,6 åõñþ)
20.316.000,00
4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôÜóåùò
2.521.408,87 1.653.437,54
867.971,33 2.013.235,48 1.340.647,36
672.588,12
20.316.000,00
Óýíïëï áóþìáôùí áêéíçôïðïéÞóåùí
2.521.408,87 1.653.437,54
867.971,33 2.013.235,48 1.340.647,36
672.588,12
III. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãÞò II. Eíóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò
Eðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí
1. ÃÞðåäá - Oéêüðåäá
7.919.201,23
0,00 7.919.201,23 7.919.201,23
0,00 7.919.201,23
2. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò
3. Kôßñéá êáé ôå÷íéêÜ Ýñãá
32.554.911,11 22.203.252,94 10.351.658,17 30.386.037,44 21.394.601,03 8.991.436,41
ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí
1.951,33
4. Mç÷áíÞìáôá - ôå÷íéêÝò åãêáôáóôÜóåéò
3. Eðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí ðáãßùí
209.584,39
& ëïéðüò ìç÷áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò 12.076.034,26 8.381.266,81 3.694.767,45 10.433.670,16 7.670.649,84 2.763.020,32
211.535,72
5. MåôáöïñéêÜ ìÝóá
122.133,05
67.734,90
54.398,15
122.133,05
55.920,08
66.212,97
IV. AðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá
6. ¸ðéðëá êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò
6.951.498,95 6.051.938,56
899.560,39 6.485.930,99 5.534.129,32
951.801,67
1. Táêôéêü áðïèåìáôéêü
3.031.837,68
7. AêéíçôïðïéÞóåéò õðü åêôÝëåóç
4. ¸êôáêôá áðïèåìáôéêÜ
1.593,51
êáé ðñïêáôáâïëÝò
290.290,26
290.290,26
694.620,98
694.620,98
5. Aöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí
Óýíïëï åíóþìáôùí áêéíçôïðïéÞóåùí 59.914.068,86 36.704.193,21 23.209.875,65 56.041.593,85 34.655.300,27 21.386.293,58
äéáôÜîåùí íüìùí
195.747,18
Óýíïëï áêéíçôïðïéÞóåùí (ÃÉ+ÃII)
62.435.477,73 38.357.630,75 24.077.846,98 58.054.829,33 35.995.947,63 22.058.881,70
3.229.178,37
III. Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò ìáêñïðñüèåóìåò
V. AðïôåëÝóìáôá åéò íÝï
÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò
1. Yðüëïéðï êåñäþí ÷ñÞóåùò åéò íÝï
447.987,09
2. Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò
17.130.468,09
17.130.468,09
447.987,09
7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò
19.948,51
19.948,51
17.150.416,60
17.150.416,60 Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (AI+AIII+AIV+AV) 24.204.701,18
Óýíïëï ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ+ÃII+ÃIII)
41.228.263,58
39.209.298,30 B. ÐPOBËEØEIÓ ÃIA KINÄYNOYÓ KAI EÎOÄA
1. ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìßùóç ðñïóùðéêïý
Ä. KYKËOÖOPOYN ENEPÃHTIKO
ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá
8.445,54
I. AðïèÝìáôá
2. ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò
1.541.050,89
4. Ðñþôåò êáé âïçèçôéêÝò ýëåò - Aíáëþóéìá õëéêÜ 1.549.496,43
AíôáëëáêôéêÜ êáé Eßäç óõóêåõáóßáò
1.354.522,90
1.211.142,46
1.354.522,90
1.211.142,46 Ã. YÐOXPEÙÓEIÓ
I. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
II. AðáéôÞóåéò
6. ÔñÜðåæåò ëïã.ìáêñïðñüèåóìùí õðï÷ñ. 9.860.601,60
1. ÐåëÜôåò
2.341.300,00
1.797.443,36
9.860.601,60
2. ÃñáììÜôéá åéóðñáêôÝá
1.187.994,87
582.417,94
II. Bñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
2á. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò
819.935,88
727.930,13
1. ÐñïìçèåõôÝò
2.336.046,40
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé
3.937.273,10
3.429.787,77
4. ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí
10.088,98
8.286.503,85
6.537.579,20
5. Yðï÷ñåþóåéò áðü öüñïõò - ôÝëç
6.274.576,96
ÉÉÉ. ×ñåüãñáöá
6. Aóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß
1.089.926,72
1. Ìåôï÷Ýò
9.028,06
9.028,06
7. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
9.028,06
9.028,06
ðëçñùôåÝò óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç
2.465.150,40
IV. ÄéáèÝóéìá
10. Ìåñßóìáôá ðëçñùôÝá
10.559.006,73
1. Táìåßï
211.478,23
99.355,17
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé
1.490.873,09
3. KáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò
8.551.978,90
12.652.068,72
24.225.669,28
8.763.457,13
12.751.423,89
34.086.270,88
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄI+ÄII+ÄIV)
18.413.511,94
20.509.173,61 Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ÃÉ+ÃII)
Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃ/ÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃ/ÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
2. ¸îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá
197.353,21
1. ¸îïäá åðüìåíùí ÷ñÞóåùí
395.006,18
320.584,94
197.353,21
2. ‘Åóïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá
1.040,00
0,00
396.046,18
320.584,94
60.037.821,70
ÃENIKO ÓYNOËO ENEPÃHTIKOY (Ã+Ä+E)
60.037.821,70
60.039.056,85 ÃENIKO ÓYNOËO ÐAÈHTIKOY (A+B+Ã+Ä)
ËOÃAPIAÓMOI TAÎEÙÓ ÐIÓTÙTIKOI
ËOÃAPIAÓMOI TAÎEÙÓ XPEÙÓTIKOI
1. Äéêáéïý÷ïé áëëüôñéùí ðåñéïõó. óôïé÷åßùí
0,00
1. Aëëüôñéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
0,00
0,00
2. Ðéóôùôéêïß ëïãáñéáóìïß åããõÞóåùí
2. Xñåùóôéêïß ëïãáñéáóìïß åããõÞóåùí
207.463,00
êáé åìðñáãìÜôùí áóöáëåéþí
êáé åìðñáãìÜôùí áóöáëåéþí
207.463,00
183.200,00
207.463,00
207.463,00
183.200,00

ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóåùò 2004

15.705.000,00
15.705.000,00

4.612.951,33
149.520,44
4.762.471,77
2.453.948,24
1.593,51
195.747,18
2.651.288,93
265.967,25
265.967,25
23.384.727,95
8.445,54
1.740.000,00
1.748.445,54
12.325.752,00
12.325.752,00
1.970.476,70
3.082,83
6.398.966,45
983.275,40
2.465.150,40
9.227.250,32
1.363.245,48
22.411.447,58
34.737.199,58
168.683,78
168.683,78
60.039.056,85
0,00
183.200,00
183.200,00

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ: 1. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí ðáãßùí Ýãéíå óôç ÷ñÞóç 2004 âÜóåé ôïõ Í.2065/1992. 2. Ç åôáéñåßá Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ìÝ÷ñé ôç ÷ñÞóç 2003. 3. Ï ëïãáñéáóìüò "Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò"
áöïñÜ ìåôï÷Ýò áíþíõìçò åôáéñåßáò ìç åéóçãìÝíçò óôï ×.Á.Á.. Ç åôáéñåßá êÜíïíôáò ÷ñÞóç ôïõ Üñèñïõ 42á ðáñ.2 êáé 3 ôïõ Ê.Í.2190/1920 áðïôßìçóå ôç óõììåôï÷Þ áõôÞ óôçí áîßá êôÞóåùò ôçò. Ç åðßêëçóç ôçò áíùôÝñù äéáôÜîåùò
èåùñåßôáé áðü ôç Äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò ùò ìéá áêñéâïäßêáéç ðáñïõóßáóç ôçò áîßáò ôçò óõììåôï÷Þò áõôÞò äåäïìÝíïõ üôé ç äéáöïñÜ ôçò áîßáò êôÞóåùò êáé ôçò ôñå÷ïýóçò ëïãéóôéêÞò áîßáò äåí Ý÷åé áñíçôéêÞ åðßäñáóç óôçí
ðåñéïõóéáêêÞ ôçò äéÜñèñùóç,óôá áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóçò êáé ôçò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ôçò èÝóç, êáè´üôé äåí óõíéóôÜ ìüíéìç ìåßùóç ôçò ëïãéóôéêÞò ôçò áîßáò êáé äåí óõíÜäåé ìå ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò.

KATAÓTAÓH Ë/ÓMOY AÐOTEËEÓMATÙN XPHÓEÙÓ 31çò ÄEKEMBPIOY 2005 (1/1 - 31/12/2005)
ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2005

É. ÁðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò
Kýêëïò åñãáóéþí (ðáñï÷Þ õðçñåóéþí)
Måßïí: Küóôïò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
MéêôÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) åêìåôáëëåýóåùò
ÐëÝïí: ¢ëëá Ýóïäá åêìåôáëåýóåùò
Óýíïëï
MEION: 1. ¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò
MåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) åêìåôáëëåýóåùò
ÐËÅÏÍ: 2. Åóïäá ÷ñåïãñÜöùí
3. Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá

62.047.013,75
45.877.529,25
16.169.484,50
3.322.558,95
19.492.043,45
2.997.254,60
16.494.788,85

ÌÅÉÏÍ: 3. ×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá
OëéêÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) åêìåôáëëåýóåùò
II. Åêôáêôá áðïôåëÝóìáôá
ÐËÅÏÍ:
1. Åêôáêôá & áíüñãáíá åóïäá
30.029,36
5.949,98
2. Åêôáêôá êÝñäç
3. Åóïäá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí
8.288,59
4. Åóïäá áðï ÷ñçóéìïð.ðñïâëÝøåéò 198.949,11
ÌÅÉÏÍ
198.949,11
1. Åêôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá
4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò
0,00
OñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç)
MEION: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
Måßïí: Oé áðü áõôÝò åíóùìáôùìÝíåò
óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò
KAÈAPA AÐOTEËEÓMATA (êÝñäç) XPHÓEÙÓ ðñï öüñùí

656.520,94
167.565,19
824.086,13
525.233,21

656.505,56
226.875,83
883.381,39
625.404,01

298.852,92
16.793.641,77

243.217,04
198.949,11

44.267,93
16.837.909,70

21.081,24
29.186,39
27.789,76
0,00

78.057,39

2.427,20
580.000,00

582.427,20

ÐïóÜ êëåéïì.
÷ñÞóåùò 2005

57.311.426,11 KáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) ÷ñÞóåùò
40.964.701,17 (+): Yðüëïéðï áðïôåëåóìÜôùí (êåñäþí)
ðñïçãïýìåíùí ÷ñÞóåùí
16.346.724,94
2.418.053,73 (-): ÄéáöïñÝò öïñïñë/êïý åëÝã÷ïõ
ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí
18.764.778,67
2.936.516,23
15.828.262,44 (-): 1. Öüñïò åéóïäÞìáôïò
2. Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìÝíïé óôï
ëåéôïõñãéêü êüóôïò öüñïé
KÝñäç ðñïò äéÜèåóç
257.977,38 H äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò:
1. Táêôéêü áðïèåìáôéêü
16.086.239,82
2. Ðñþôï ìÝñéóìá
Ðñüóèåôï ìÝñéóìá
8. Yðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï

ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóåùò 2004

16.837.909,70

15.581.870,01

265.967,25

179.379,34

278.756,52
16.825.120,43
5.280.120,85

0,00
15.761.249,35
5.590.380,58

22.523,05
11.522.476,53

244.077,05
9.926.791,72

577.889,44
3.842.964,79
6.653.635,21
447.987,09
11.522.476,53

499.574,47
3.322.170,24
5.839.079,76
265.967,25
9.926.791,72

-504.369,81
15.581.870,01

2.105.564,35

2.361.690,03
-2.361.690,03

ÐINAKAÓ ÄIAÈEÓEÙÓ AÐOTEËEÓMATÙN

ÐïóÜ ðñïçãïõìÝíçò ÷ñÞóåùò 2004

0,00
16.837.909,70

-2.105.564,35

0,00
15.581.870,01

Máñïýóé, 3 Máñôßïõ 2006
O Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó.

Oé Äéåõèýíïíôåò Óýìâïõëïé

Ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò

O Oéêïíïìéêüò ÄéåõèõíôÞò

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ä. ÓÔÁÕÑÏÕ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÓÐ. ÐÏËÉÔÇÓ

ÐÁÕËÏÓ ÅÕ. ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ

ÍÉÊÏËÁÓ ÃÅÑ. ÐÅÖÁÍÇÓ

ÃEÙPÃIOÓ Ó. TOÓÓOÓ

Á.Ä.Ô. Á 049114

Á.Ä.Ô. Ì 322901

A.Ä.T. × 678424

Á.Ä.Ô. Î 199212

A.Ä.T. M 159428

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôïõò ê.ê. Ìåôü÷ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò "ÌÇÔÅÑÁ ÉÄÉÙÔÉÊÇ ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ ÊÁÉ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ Á.Å."
ÅëÝãîáìå ôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò ÌÇÔÅÑÁ ÉÄÉÙÔÉÊÇ ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ ÊÁÉ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ Á.Å ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóçò ðïõ Ýëçîå ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2005. Ç åõèýíç ôçò óýíôáîçò ôùí ïéêïíïìéêþí
êáôáóôÜóåùí âáñýíåé ôçí äéïßêçóç ôçò åôáéñßáò. Ç äéêÞ ìáò åõèýíç ðåñéïñßæåôáé óôç äéáìüñöùóç êáé ôç äéáôýðùóç ãíþìçò åðß ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, åäñáéùìÝíçò óôï äéåíåñãçèÝíôá Ýëåã÷ï. Ï Ýëåã÷ïò ìáò äéåíåñãÞèçêå
óýìöùíá ìå ôá ÅëëçíéêÜ ÅëåãêôéêÜ Ðñüôõðá, ðïõ åßíáé åíáñìïíéóìÝíá ìå ôá ÄéåèíÞ ÅëåãêôéêÜ Ðñüôõðá. Ôá Ðñüôõðá áõôÜ áðáéôïýí ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí åêôÝëåóç ôïõ åëåãêôéêïý Ýñãïõ êáôÜ ôñüðï ðïõ íá äéáóöáëßæåé åýëïãç
âåâáéüôçôá üôé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò åßíáé áðáëëáãìÝíåò áðü ïõóéþäåéò áíáêñßâåéåò êáé ðáñáëåßøåéò. Ï Ýëåã÷ïò ðåñéëáìâÜíåé ôçí åîÝôáóç, óå äåéãìáôïëçðôéêÞ âÜóç, áðïäåéêôéêþí óôïé÷åßùí ðïõ íá óôçñßæïõí ôá ðïóÜ
êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò. Ï Ýëåã÷ïò åðßóçò ðåñéëáìâÜíåé ôçí áîéïëüãçóç ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí ðïõ áêïëïõèÞèçêáí, ôùí åêôéìÞóåùí ôçò äéïßêçóçò ôçò åôáéñßáò êáé ãåíéêüôåñá,
ôçò ðáñïõóßáóçò ôùí äåäïìÝíùí óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ôçí áîéïëüãçóç ôçò óõíÝðåéáò ôçò ¸êèåóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò .Ðéóôåýïõìå üôé ï Ýëåã÷ïò ðïõ äéåíåñãÞèçêå
ðáñÝ÷åé åðáñêÞ âÜóç ãéá ôçí äéáìüñöùóç ôçò ¸êèåóçò ìáò. Áðü ôïí Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá: 1. Ôï êïíäýëé ÃÉÉÉ 2 ôïõ Éóïëïãéóìïý "Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò" ðïóïý 17.130.468,09 Åõñþ
áöïñÜ óôçí áîßá êôÞóåùò ìåôï÷þí Áíþíõìçò Åôáéñßáò ç ïðïßá åëÝã÷åôáé áðü Ïñêùôü ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ áëëÜ ïé ìåôï÷Ýò ôçò äåí Ý÷ïõí åéóá÷èåß óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áîéþí Áèçíþí êáé óõíåðþò ç áðïôßìçóç ôïõò èá Ýðñåðå íá ãßíåé
óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 43 ðáñ. 6 ôïõ Ê.Í 2190/1920 óôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ ìåôáîý ôçò áîßáò êôÞóåùò êáé ôçò åóùôåñéêÞò ëïãéóôéêÞò áîßáò üðùò áõôÞ ðñïêýðôåé áðü ôïí ôåëåõôáßï íüìéìá óõíôáãìÝíï éóïëïãéóìü ôçò. ÂÜóåé ôçò
áðïôßìçóçò áõôÞò ðñïêýðôåé æçìßá õðïôßìçóçò åõñþ 15.360.948,98 ãéá ôçí ïðïßá ç åôáéñßá äå ó÷çìÜôéóå éóüðïóåò ðñïâëÝøåéò åðéêáëïýìåíç ãéá ôï ÷åéñéóìü áõôü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 42 á ðáñ. 2 êáé 3 ôïõ éäßïõ íüìïõ êáé
ðñïóêïìßæïõóá Ýêèåóç åêôßìçóçò ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ç áîßá ôçò óõììåôï÷Þò áíÝñ÷åôáé óå 17,4 åê. Åõñþ ðåñßðïõ.Ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò áíáöÝñïíôáé óôç óçìåßùóç ìå áñ. 3 ôçò åôáéñßáò êÜôù
áðü ôïí éóïëïãéóìü êáé óôï ðñïóÜñôçìá (ðáñ. 12). 2. Ç åôáéñßá äåí áíáðñïóÜñìïóå ôç ó÷çìáôéóèåßóá óå ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò ðñüâëåøç ãéá áðïæçìßùóç ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá ãéá óõíôáîéïäüôçóç
åõñþ 8445,54 åðåéäÞ áêïëïõèåß ðáãßùò ôçí áñ÷Þ ôçò åðéâáñýíóåùò ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôùí ÷ñÞóåùí óôéò ïðïßåò êáôáâÜëëïíôáé ïé áðïæçìéþóåéò. Áí ç åôáéñåßá áíáðñïóÜñìïæå ôç ó÷çìáôéóèåßóá ðñüâëåøç þóôå íá êáëýðôåé
ôï óýíïëï ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò áíåîáñôÞôùò ÷ñüíïõ èåìåëéþóåùò äéêáéþìáôïò ãéá óõíôáîéïäüôçóç , áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óùñåõôéêÜ óôï ðïóü ôùí 2.744.000 Åõñþ ðåñßðïõ áðü ôá ïðïßá 282.000 Åõñþ áöïñïýí óôç ÷ñÞóç 2005.
3. Áðü ôçí åðéóôïëÞ ôçò ÍïìéêÞò Õðçñåóßáò ôçò Åôáéñßáò ðñïò åìÜò ðñïêýðôåé üôé: Å÷ïõí åãåñèåß êáôÜ ôçò åôáéñßáò êáé óõíåñãáôþí ôçò, áãùãÝò êáé ëïéðÝò áîéþóåéò áðü ôñßôïõò ìå ôéò ïðïßåò äéåêäéêïýíôáé óõíïëéêÜ 30 åê. Åõñþ
ðåñßðïõ áðü ôá ïðïßá 3,8 åê. Åõñþ áöïñïýí õðïèÝóåéò ãéá ôéò ïðïßåò ç åôáéñßá Ý÷åé äéêáéùèåß ðñùôüäéêá. Ç íïìéêÞ õðçñåóßá óôçí ðñïáíáöåñüìåíç åðéóôïëÞ ôçò áíáöÝñåé üôé äåí åßíáé äõíáôüò ï áêñéâÞò ðñïóäéïñéóìüò ôùí
ïéêïíïìéêþí óõíåðåéþí ôùí ðáñáðÜíù áãùãþí ãéá ôçí åôáéñßá, êáôÜ ôéò åêôéìÞóåéò ôçò üìùò ç êÜëõøç ôïõò èá åßíáé äõíáôÞ áðü ôçí áðïìÝíïõóá óôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2005 ðñüâëåøç ðïóïý 1.541.050,89 åõñþ ðïõ åß÷å ó÷çìáôéóèåß
óå ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò êáé åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëé Â2 ôïõ ðáèçôéêïý. Ìå åîáßñåóç ôéò åðéðôþóåéò ôùí èåìÜôùí ðïõ ìíçìïíåýïíôáé óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï, êáôÜ ôç ãíþìç ìáò, ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ïéêïíïìéêÝò
êáôáóôÜóåéò áðåéêïíßæïõí áêñéâïäßêáéá ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñßáò êáôÜ ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2005 êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åñãáóéþí ôçò ÷ñÞóçò ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, óýìöùíá ìå ôá ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá ðïõ
ðñïäéáãñÜöïíôáé áðü ôçí åëëçíéêÞ åôáéñéêÞ íïìïèåóßá êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò ¸êèåóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé óõíåðÝò ìå ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò. ×ùñßò íá äéáôõðþíïõìå åðéöýëáîç ùò ðñïò
ôá óõìðåñÜóìáôá ôïõ åëÝã÷ïõ: Åöéóôïýìå ôçí ðñïóï÷Þ óáò óôç óçìåßùóç 1 ôçò ðáñáãñÜöïõ 12 ðïõ ðáñáôßèåôáé óôï ÐñïóÜñôçìá ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí, óôçí ïðïßá ãßíåôáé áíáöïñÜ óôï ãåãïíüò üôé ïé öïñïëïãéêÝò
äçëþóåéò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2004 êáé 2005 äåí Ý÷ïõí åîåôáóèåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò, ìå óõíÝðåéá íá õðÜñ÷åé ôï åíäå÷üìåíï åðéâïëÞò ðñüóèåôùí öüñùí êáé ðñïóáõîÞóåùí êáôÜ ôï ÷ñüíï ðïõ èá åîåôáóèïýí êáé
ïñéóôéêïðïéçèïýí. Ç Ýêâáóç ôïõ öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ äåí åßíáé äõíáôüí íá ðñïâëåöèåß óôï ðáñüí óôÜäéï êáé, ùò åê ôïýôïõ , äåí Ý÷åé ãßíåé ïðïéáäÞðïôå ðñüâëåøç óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò óå ó÷Ýóç ìå ôï èÝìá áõôü.
ÁèÞíá 15 Ìáñôßïõ 2006
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ
ÃÅÙÑÃÉÏÓ Å. ÓÃÏÕÑÏÓ
ÁÌ ÓÏÅ 14631
ÓÏË áåïå
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