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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



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. 
 
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 

 


