
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Λεωφ.Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 4 151 23  Μαρούσι, Αθήνα
Αριθ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών : 13165/06/Β/86/14 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης & Εµπορίου 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2004 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2004
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Κυριακού Κυριάκος Πρόεδρος ∆.Σ.,

Αρβανίτου Ιωάννα Αντιπρόεδρος, Σύνολο κύκλου εργασιών 63.332.014 61.657.920 62.863.445 61.260.765
Κιτσιώνας Κωνσταντίνος ∆ιευθύνων Σύµβουλος , Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 2.883.999 4.601.457 1.142.671 2.801.066

Εξαρχος ∆ηµήτριος Μέλος ,
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 6.748.677 9.210.101 5.480.804 7.802.941

Σκαµπαρδώνης Γεώργιος Μέλος . Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (350.165) 1.843.354 (1.574.782) 471.580

Ηµεροµηνία Εγκρισης των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο (2.239.256) 29.206 (2.714.133) (1.135.994)
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 10.03.2006 Μείον φόροι (107.362) 1.473.102 307.108 2.010.361
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :  Αντώνης Παπαγεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11691) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο (2.346.618) 1.502.308 (2.407.025) 874.367
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Κατανέµονται σε :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη Μετόχους Εταιρίας (2.346.618) 1.502.308 (2.407.025) 874.367
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.hygeia.gr Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,05) 0,04 (0,06) 0,02
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) 0 0 0 0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2004 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2004

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 100.907.183 105.285.299 100.746.612 105.209.070 Λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποθέµατα 2.742.819 2.399.730 2.427.943 2.253.736 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.239.256) 29.206 (2.714.133) (1.135.994)
Απαιτήσεις από πελάτες 25.563.865 22.077.720 25.748.875 21.883.077 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.105.795 826.853 2.434.583 1.531.744 Αποσβέσεις 7.098.842 7.366.747 7.055.586 7.331.361

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 131.319.662 130.589.602 131.358.013 130.877.627 Προβλέψεις 2.763.152 3.371.469 2.733.571 3.366.987

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (183.971) (135.091) (928.247) (334.700)
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 34.847.097 33.251.345 34.724.804 33.179.261 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.073.062 1.949.239 2.067.598 1.942.274
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 26.283.041 21.703.884 26.267.878 21.696.684 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.176.970 25.999.201 30.669.453 26.622.779 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 91.307.108 80.954.430 91.662.135 81.498.724 Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (343.089) (333.218) (174.207) (469.917)
Μετοχικό κεφάλαιο 34.641.551 34.641.551 34.641.551 34.641.551 Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (4.231.656) (7.375.879) (4.066.202) (7.038.132)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας 5.371.003 14.993.621 5.054.327 14.737.352 Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (6.875) 10.996 (4.050) 11.670
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 40.012.554 49.635.172 39.695.878 49.378.903 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.656.582 1.053.224 4.261.468 1.707.999
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 0 0 0 0 Μείον:
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 40.012.554 49.635.172 39.695.878 49.378.903 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.085.085) (1.968.955) (2.079.621) (1.961.990)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 131.319.662 130.589.602 131.358.013 130.877.627 Καταβεβληµένοι φόροι (744.566) (180.733) (358.411) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.757.140 3.787.005 5.793.352 3.419.558
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 (54.000) 0 (54.000)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (2.767.372) (3.937.504) (2.596.760) (3.935.798)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 109.390 9.911 64.590 9.911

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τόκοι εισπραχθέντες 108.168 110.404 104.413 108.981
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 Μερίσµατα εισπραχθέντα 17.280 18.600 517.280 218.600

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2005 και 1.1.2004 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.532.534) (3.852.589) (1.910.477) (3.652.306)
αντίστοιχα) 49.635.172 49.416.864 49.378.903 49.788.536 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους. (2.346.618) 1.502.308 (2.407.025) 874.367 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.503.358 4.024.374 5.446.538 4.110.728

47.288.554 50.919.172 46.971.878 50.662.903 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.148.719) (2.677.250) (1.123.263) (2.666.692)
Μερίσµατα πληρωθέντα (7.253.361) (1.353.726) (7.253.361) (1.353.726)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (7.276.000) (1.284.000) (7.276.000) (1.284.000) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.898.722) (6.602) (2.930.086) 90.310
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2005 και 31.12.2004 περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.325.884 (72.186) 952.789 (142.438)
αντίστοιχα) 40.012.554 49.635.172 39.695.878 49.378.903 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 554.775 626.961 443.050 585.488

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.880.659 554.775 1.395.839 443.050

3.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων .
4.Η Εταιρία σχηµάτισε πρόβλεψη 1,5 εκατ.,ευρώ στη χρήση 2005 για συγκεκριµένες δικαστικές υποθέσεις. ∆εν υπάρχουν άλλες 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.Το προσωπικό του οµίλου  την 31.12.2005 ήταν 1049 (2004:1028) εργαζόµενοι και της Εταιρίας 1040 (2004:1019) εργαζόµενοι.

Μαρούσι , 10 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΣΤ.∆ΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
   ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ   ΚΩΝ/ΝΟΣ  Σ. ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Α∆Τ Π-064240/89 Α∆Τ Ξ-350706/87

Α∆Τ Ζ-917843/66           Α∆Τ  AA-061717

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ  )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Α.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ .   Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή  διαδικτύου της , όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

1.Στην ενοποίηση, εκτός από την µητρική εταιρία ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η θυγατρική εταιρία ALAN MEDICAL Α.Ε. µε έδρα την Αθήνα και ποσοστό συµµετοχής 100% και µε την µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρία  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ A.E. µε έδρα το 
Μαρούσι  Αττικής και  ποσοστό συµµετοχής 20%. Στις 13.07.2005 ολοκληρώθηκε η  µεταβίβαση του συνόλου των  µετοχών  της εταιρίας ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ  - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., που κατείχε το Υγεία (ποσοστό συµµετοχής 30%),η οποία ενοποιείτο µέχρι τις 30.06.2005 στο κόστος κτήσεως µειωµένο µε τις ζηµιές 
αποµείωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2. Η µητρική 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 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣA.E. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου µαζί µε 
τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις ανέρχονται σε 50 χιλ., ευρώ περίπου.

6.Τα ποσά  των αγορών / πωλήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από µερίσµατα ) της Εταιρίας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά  από την έναρξη της διαχειριστικής  χρήσης  ανέρχονται στο ποσό των 5.500.683 ευρώ και 1.051.765 ευρώ αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων  της Εταιρίας µε 
τα συνδεδεµένα µέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 250.000 ευρώ και 2.474.588 ευρώ αντίστοιχα.Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων  του Οµίλου  από και προς τα συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 1.122.511 ευρώ  και  291.085  ευρώ  αντίστοιχα.Τα 
υπόλοιπα των υποχρεώσεων  του Οµίλου  µε τα συνδεδεµένα  µέρη  στην  λήξη της τρέχουσας περιόδου , ανέρχονται σε  519.482 ευρώ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασµένα σε  €)


