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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενική Ανασκόπηση
Το 2007 αποτέλεσε για το Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε. μία χρονιά
καθοριστικών αλλαγών, καθώς υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη διαχείριση της Εταιρίας, στους
επιχειρηματικούς στόχους καθώς και στη στρατηγική που θα ακολουθήσει για να τους επιτύχει.
Το 2007 αναλήφθηκαν μία σειρά από σημαντικές στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες με στόχο
την καθετοποίηση, τη βελτίωση της θέσης του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυσή του στην
Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις
είναι:
Εναρκτήριο γεγονός για τη χρήση του 2007 είναι η ίδρυση της Εταιρίας Y-PHARMA Α.Ε. με σκοπό
την εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, η οποία ξεκίνησε να
δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά και στην συνέχεια θα δραστηριοποιηθεί και σε άλλες χώρες.
Το σχέδιο ανάπτυξης της Y-PHARMA Α.Ε. προβλέπει τον εφοδιασμό των εταιρειών του Ομίλου, των
φορέων του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα Υγείας (νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα
αποκατάστασης κ.λ.π).
Η αναπτυξιακή στρατηγική συνεχίστηκε τον Απρίλιο με την σύσταση της Εταιρίας “Stem-Health
S.A.” με σκοπό την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις χώρες της
Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ήδη συστάθηκε η θυγατρική Εταιρία στην Ελλάδα, ενώ κατά την
διάρκεια του 2008 αναμένεται η ίδρυση θυγατρικών και σε άλλες χώρες.
Παράλληλα γίνεται η σύσταση της Εταιρίας "HYGEIA HOSPITAL - TIRANA" Sh.A στα Τίρανα της
Αλβανίας, η οποία θα ανεγείρει και θα λειτουργήσει την πρώτη Ιδιωτική Κλινική της Αλβανίας και με
προοπτική ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώρες Μαυροβούνιο
και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η επένδυση κατ’ αρχήν εκτιμάται στα € 40
εκ. και αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του 2008.
Τον ίδιο μήνα υπογράφεται συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρίας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό της Κύπρου. Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που
λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε κτίριο 7.000 τ.μ, και διαθέτει 86 κλίνες (κυρίως σουίτες και
μονόκλινα), 8 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας, και όλα τα σύγχρονα εργαστήρια (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός
τομογράφος κλπ). Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής,
ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε
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μετά το πέρας νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και της αναγκαίας έγκρισης
από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου τον Ιανουάριο του 2008. Το τελικό
τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (€13,7εκ.) και προέκυψε μετά από μελέτη
αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρία.
Το Σεπτέμβριο το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» υπέγραψε συμφωνία με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία
ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ». Η συμφωνία αφορά στην απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων που
εκπροσωπεί η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για νοσηλεία στο ΥΓΕΙΑ με ειδικούς όρους, τόσο για τις
αμοιβές των Ιατρών, όσο και για τον τιμοκατάλογο του Νοσοκομείου. Με την συμφωνία αυτή
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσπάθεια της Διοίκησης του ΥΓΕΙΑ να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο
αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων. Ήδη είναι σε
εφαρμογή με πολύ θετικά αποτελέσματα παρόμοιες συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές
εταιρείες ING, INTERAMERICAN, και ALLIANZ.
Το Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.» με εισφορά εις είδος των μετοχών «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». Με το πέρας της διαδικασίας το «Δ.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» κατέχει περίπου το 98,6% του μετοχικού κεφαλαίου του «ΜΗΤΕΡΑ». Η διαδικασία αυτή
αποτελεί μέρος της συνένωσης των δυνάμεων του ΥΓΕΙΑ με το ΜΗΤΕΡΑ. Η κίνηση αυτή αναμένεται
πολύ σύντομα να αποδώσει ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες συνέργιες μεταξύ των δύο
εταιρειών και δυνατότητες για σημαντικές οικονομίες κλίμακος.
Οι ανωτέρω εταιρικές πράξεις και επενδυτικές κινήσεις δείχνουν ότι συνεχίζεται με επιτυχία το
Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης του Ομίλου. Η διοίκησή του Ομίλου προχωρά στην
υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση
των δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας, με στόχο τη δημιουργία του
μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Αποτελέσματα σε Επίπεδο Μητρικής Εταιρίας
Σε επίπεδο Εταιρίας ο Κύκλος Εργασιών ήταν € 107,7 εκ. έναντι € 93,6 εκ. της προηγούμενης
χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15%. Η αύξηση στο Κύκλο Εργασιών δεν παρέσυρε το κόστος
με αποτέλεσμα το περιθώριο Μικτού Κέρδους να αυξηθεί κατά 217 μονάδες βάσης (από 14,6% σε
16,8%). Τα αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στα € 19,5 εκ.
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 77% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύει τη επιτυχία του εγχειρήματος τόσο στην αύξηση των εσόδων όσο και στην συγκράτηση
των δαπανών. Η επιτυχία αυτή, σε συνδυασμό με την μείωση των απαιτήσεων (είσπραξη ανοιχτών
υπολοίπων) είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση των Ταμειακών Ροών, που όντας πλέον θετικές
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δίνουν τη δυνατότητα στην Εταιρία να περιορίσει την ανάγκης της για τραπεζικό δανεισμό και κατά
συνέπεια να μειώσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.
Επισημαίνεται, ότι η χρήση αυτή επιβαρύνθηκε σημαντικά από μη-επαναλαμβανόμενες δαπάνες
όπως: η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, επίδικων υποθέσεων, που συνολικά μείωσαν τα
αποτελέσματα κατά € 3,6 εκ. περίπου.
Αποτελέσματα σε Επίπεδο Ομίλου
Σε Ομιλικό επίπεδο ο Κύκλος Εργασιών ήταν € 130,3 εκ. έναντι € 94,6 εκ. της προηγούμενης
χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,8%. Το περιθώριο Μικτού Κέρδους αυξήθηκε κατά 292
μονάδες βάσης (από 16,1% σε 19%). Τα αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων
(EBITDA) έφτασαν στα € 24 εκ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 107% σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά. Τα Κέρδη προ Φόρων έφτασαν τα € 16,8 εκ. έναντι € 3 εκ. την προηγούμενη χρήση
παρουσιάζοντας αύξηση 462%.
Τάσεις και προοπτικές για το 2008
Η διοίκηση του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις τόσο του
εγχώριου όσο και του διεθνή κλάδου της ιδιωτικής υγείας και σε συνδυασμό με τις διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών για νέες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υιοθετεί την πολιτική της
συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου δίνοντας έμφαση στην βελτίωση των
λειτουργικών επιδόσεων του Ομίλου, στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην παροχή νέων
υπηρεσιών υγείας.
Η τάση που ακολουθούν τα αποτελέσματα του 2007, αύξησης του κύκλου εργασιών, του
ενεργητικού και του περιθωρίου κέρδους και της συγκράτησης του κόστους

αναμένεται να

συνεχιστεί και για το 2008.
Η στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρίας μέσω της ίδρυσης ή εξαγοράς παρεμφερών εταιρειών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την επιτυχή έκδοση Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου ύψους € 300.015.000. Πέραν αυτών, η Γενική Συνέλευση της 18.07.2006,
έχει δώσει την έγκρισή της για την σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους € 200.000.000 το οποίο
μπορεί να ενισχύσει επιπλέον την ανάπτυξη της Εταιρίας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 καταδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τη
σημαντικότατη βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών. Το 2007 αποτελεί την συνέχεια της
εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο ξεκίνησε το 2006 και ως τέτοια
απεικονίζει μόνο μέρος της δυναμικότητας και της προοπτικής του Ομίλου, η οποία ήδη
επιβεβαιώνεται από τα πρώτα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του έτους 2008.
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Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων
Η Εταιρία παρακολουθεί τις επιδόσεις της μέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης ώστε
να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. Η αποδοτικότητα μετράται με τη
χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιούνται διεθνώς :
ROCE (Return On Capital Employed) – Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων: Ο
Δείκτης διαιρεί τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά
Απασχολούμενα Κεφάλαιά, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας και του
συνόλου των Δανείων (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).
ROE (Return On Equity) – Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Ο Δείκτης διαιρεί τα Κέρδη μετά από
Φόρους με την Καθαρή Θέση της Εταιρίας.

Οι παραπάνω δείκτες για το 2007 σε κινήθηκαν ως εξής:
Δείκτης

Μητρική

Όμιλος

ROCE

3,4%

4,0%

ROE

3,3%

3,6%

Οι παραπάνω δείκτες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά στην επόμενη χρήση.

Εταιρική Διακυβέρνηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και το Ν. 3016/2002 περί
Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία, ασκεί τη διοίκηση της
και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και
ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων
που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που
ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της εταιρίας καθώς και κάθε άλλη
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά
την έννοια του άρθρου 43ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007
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για τη διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
Εταιρία καθώς επίσης και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.
Εσωτερικός Έλεγχος
Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης,
εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και
αναφέρεται απευθείας σε αυτό.
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου:
Παρακολουθεί ως ανεξάρτητη μονάδα την εφαρμογή και συνεχή τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισμού, του Καταστατικού της Εταιρίας και της εν γένει νομοθεσίας και των αποφάσεων των
εποπτικών αρχών, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της Εταιρίας, αναφέρει στο Δ.Σ. τυχόν
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών
στελεχών, παρέχει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στο Δ.Σ. αναφορικά με όλες τις πτυχές της
λειτουργίας και της συνεργασίας με οποιαδήποτε επιβλέπουσα αρχή.
Επενδυτικές Σχέσεις
Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. λειτουργεί επίσης τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, το οποίο περιλαμβάνει το τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων και το τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων. Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων
έχει επιφορτιστεί με το έργο ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, των επενδυτών, των αναλυτών,
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) και γενικότερα της επενδυτικής κοινότητας. Η έγκαιρη, με
σαφήνεια και διαφάνεια, πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία, τις επιχειρηματικές εξελίξεις, την
στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου κρίνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος.
Ουσιαστικός ρόλος του τμήματος είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης της
Εισηγμένης Εταιρίας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών και των λοιπών
ενδιαφερόμενων. Σκοπός του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων είναι να παρουσιάζει την ακριβή
εικόνα του Ομίλου, να προσφέρει συνεχόμενη ροή πληροφόρησης για το παρόν αλλά κυρίως τις
προοπτικές της Εταιρίας, στο επενδυτικό κοινό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για το σύνολο των
θεμάτων που αγγίζουν την Εισηγμένη Εταιρία.

Επιστημονικό Συμβούλιο
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει Επιστημονικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από ιατρούς
καταξιωμένης εμπιστοσύνης και κύρους. Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρίας
το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι επταμελές (7) με θητεία διετή που αρχίζει από την
εκλογή του από το σώμα των ιατρών του Υγεία. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό –
εισηγητικό χαρακτήρα.
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Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί και προβαίνει στις κατάλληλες εισηγήσεις προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή, και εποπτεύει τους
γενικούς όρους ασκήσεως του ιατρικού έργου στην Εταιρία, περιλαμβανομένων και των
δεοντολογικών κανόνων.
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Καταστατικού της Εταιρίας συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Ηθικής
και Δεοντολογίας της Εταιρίας από ιατρούς που πληρούν τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις
περί εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η θητεία είναι διετής και αρχίζει από το
διορισμό της με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μεριμνά για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων άσκησης
του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας στο
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρούσι 29.02.2008
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Πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του αρ. 11α
Ν.3371/2005
Επεξηγηματική Έκθεση
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατ’ Αρθρο 11α Ν.3371/2005
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του
άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005.
Διάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ
χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (€ 51.508.673,10), διαιρούμενο
σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (125.630.910)
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,41) η κάθε μία.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το
ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή
παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της και ειδικότερα :
•

•
•
•
•
Η

Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας.
Αυτά υπολογίζονται κατ’ ελάχιστον ίσο το 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνο του
τακτικού αποθεματικού. Το ποσό αυτό διανέμεται από την Εταιρία ως πρώτο μέρισμα, ενώ η
χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται
κάθε μέτοχος , ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρία μητρώο μετόχων κατά την
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός
2 μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται μέσω
του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο
Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή
η Γενική Συνέλευση.
Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.
Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και
την ανάληψη νέων μετοχών,
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων των ορκωτών
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια
της εκκαθάρισης σύμφωνα με το Καταστατικό της.
ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
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Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίσταται εκ του
Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους καθώς πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες
σε Χρηματιστηριακή αγορά.
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά το Π.Δ. 51/1992
Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του μετοχικού
κεφαλαίου μεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής:
Μέτοχος

Ποσοστό επί του συνόλου του
Μετοχικού Κεφαλαίου*

Marfin Capital

30,23 %

Ιωάννα Αρβανίτου

7,23 %

Λοιποί Μέτοχοι με <5%

62,54%

*Στοιχεία την 31/12/2007
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.
Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
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Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1920.
Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχ. β&γ του Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα,
κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον
των 2/3 του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να
αυξηθεί μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που
χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή μπορεί να
ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε
ανανέωση.
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους
ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο
αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του Νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την
τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους.
Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη το Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες να
προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιμο
λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
“ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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

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

ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας
με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του
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εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της γνώμης μας.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του
Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα
άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3, καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005
και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι συνεπές με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Βασίλης Καζάς
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
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Ισολογισμός

Ποσά σε Ευρώ
Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2007
2006

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2007
2006

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

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6.1
5.6.2
5.13
5.7

173.339.584
171.883
267.813.327
4.763.925
341.739
204.780
0
4.526.217
7.417.524
458.578.979

89.859.798
1.993.078
7.221.830
4.406.982
11.739
60.356.540
0
3.738.510
58.842
167.647.319

100.773.071
171.883
0
4.051.920
11.739
58.694
283.058.220
3.468.859
7.278.314
398.872.700

89.656.659
1.993.078
0
4.401.250
11.739
27.720.619
31.318.281
3.716.333
33.199
158.851.159

Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.8
5.9
5.10

6.784.644
46.065.853
8.870.649
61.721.147
520.300.126

2.859.319
27.381.373
5.294.501
35.535.192
203.182.511

2.759.850
29.735.013
3.924.669
36.419.531
435.292.231

2.745.087
27.170.139
4.106.741
34.021.967
192.873.126

5.11
5.11
5.11
5.11

51.508.673
266.737.255
33.090
13.574.039
331.853.057
5.304.207
337.157.264

26.322.000
71.375.333
0
3.087.874
100.785.206
49.618
100.834.824

51.508.673
266.674.807
0
11.608.064
329.791.544
0
329.791.544

26.322.000
71.375.333
0
876.560
98.573.893
0
98.573.893

5.12
5.13

22.233.845
23.556.868

20.120.199
15.243.099

0
9.244.043

20.075.517
8.016.285

5.14
5.15
5.16

12.809.407
7.286.625
6.223.916
72.110.661

10.471.475
3.015.000
0
48.849.773

9.221.266
1.280.964
16.000
19.762.273

10.383.773
2.900.000
0
41.375.575

5.17

40.623.704
5.577.585
150.000
64.680.912
111.032.201
183.142.862

29.523.123
116.132
156.000
23.702.659
53.497.914
102.347.687

28.213.283
2.047.134
150.000
55.327.998
85.738.414
105.500.687

29.095.079
0
156.000
23.672.578
52.923.658
94.299.233

520.300.126

203.182.511

435.292.231

192.873.126

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

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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5.15
5.12
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31 Δεκεμβρίου

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

5.18
5.20
5.19
5.19
5.20
5.21
5.21
5.22

5.23

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μετόχους μειοψηφίας

2007
130.322.171
(105.538.189)
24.783.982
5.987.851
(8.354.591)
(1.616.977)
(3.911.639)
16.888.626
251.116
(3.227.632)
7.399
0
2.845.367
16.764.875
(4.587.608)
12.177.268

12.297.785
(120.518)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Δεκεμβρίου
2006
94.593.377
(79.368.544)
15.224.833
4.503.422
(9.233.827)
(1.148.687)
(4.233.070)
5.112.670
139.781
(4.718.816)
8.102
32.342
2.411.206
2.985.287
(1.948.424)
1.036.863

1.028.347
8.516

2007
107.677.747
(89.593.551)
18.084.196
4.936.397
(5.909.714)
(308.952)
(3.709.665)
13.092.262
212.552
(2.850.550)
3.735.756
14.190.021
(3.458.516)
10.731.504

10.731.504

2006
93.638.975
(79.946.773)
13.692.202
4.518.764
(8.813.230)
(631.907)
(4.213.208)
4.552.621
129.347
(4.708.847)
767.600
740.721
(1.771.011)
(1.030.291)

(1.030.291)

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

5.24

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη μετά από Φόρους
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0,18

0,02

0,15

(0,02)

23.989.398

11.612.322

19.447.513

16.888.626

5.112.670

13.092.262

4.552.621

12.177.268

1.036.863

10.731.504

(1.030.291)

10.989.008
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005
Καθαρά κέρδη περιόδου
Έσοδα / έξοδα απευθείας αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια
Παροχή δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρά κέρδη περιόδου
Έσοδα / έξοδα απευθείας αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2007

Λοιπά

Κεφάλαιο
17.548.000

Αποθεματικά
20.241.027
(11.694)

8.774.000

51.146.000

Αποθεματικά
Μετατροπής
Ισολογισμού
0

Kέρδη

Σύνολο

εις νέο
2.223.527
1.040.041
(183.858)
172.162

26.322.000

71.375.333

0
33.090

25.186.673

62.448
195.964.604
(665.129)

(164.000)
3.087.873
12.297.785
(1.730.620)

33.090

(81.000)
13.574.038

51.508.673

266.737.255

40.012.554
1.028.347
(183.858)
172.162
59.920.000
0
(164.000)
100.785.206
12.297.785
(1.635.082)
221.151.277
(665.129)
0
(81.000)
331.853.057

Δικαιώματα

Σύνολο

Μειοψηφίας
0
8.516

Ιδίων Κεφαλαίων
40.012.554
1.036.863
(183.858)
172.162
59.920.000
41.102
(164.000)
100.834.824
12.177.268
(1.635.082)
221.151.277
(665.129)
5.375.108
(81.000)
337.157.264

41.102
49.618
(120.518)

5.375.108
5.304.207

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λοιπά
Kέρδη
Αποθεματικά
εις νέο
20.241.027
1.906.851
(11.694)
(1.018.597)

Σύνολο
Ιδίων κεφαλαίων
39.695.878
(1.030.291)

Έσοδα / έξοδα απευθείας αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια

(183.857)

(183.857)

Παροχή δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρά κέρδη περιόδου
Έσοδα / έξοδα απευθείας αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2007

172.162

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2005
Καθαρά κέρδη περιόδου
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Μετοχικό
Κεφάλαιο
17.548.000

8.774.000
26.322.000

25.186.673
51.508.673

51.146.000
71.375.333

195.964.604
(665.129)
266.674.807

876.560
10.731.504

11.608.064

172.162
59.920.000
98.573.893
10.731.504
0
221.151.277
(665.129)
329.791.544
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

12.744.855

11.112.640

5.860.113

9.389.745

(2.373.701)
(1.742.367)

(4.830.587)
(178.940)

(2.237.967)
(280.824)

(4.707.626)
0

8.628.787

6.103.114

3.341.323

4.682.119

(26.325.781)
108.003
(403.424)

(14.986.849)
103.500
(323.868)

3.093.503

(1.923.485)
297.683
(147.025)
0
0
0
2.456.095

3.735.756

(1.900.379)
297.683
(147.025)
0
0
0
3.206.095

1.636.505

(31.277.339)

(2.926.738)

(31.588.492)

0
245.611

(28.933.845)
140.284

0
212.552

(28.943.845)
129.347

(21.645.583)

(59.387.631)

(14.185.647)

(58.946.615)

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

59.736.143
(239.000)
92.166.674
(94.337.792)
(627.665)

(665.129)
0
22.941.339
(11.400.000)
(213.959)

59.736.143
0
92.166.674
(94.320.873)
(606.545)

16.592.944

56.698.360

10.662.251

56.975.399

3.576.148

3.413.843

(182.073)

2.710.903

5.294.501

1.880.658

4.106.741

1.395.839

8.870.649

5.294.501

3.924.669

4.106.742

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού
Πωλήσεις άυλων στοιχείων του ενεργητικού
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων
θυγατρικής)
Αγορά μεριδίου συγγενών εταιριών
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Λήψη δανεισμού
(Αποπληρωμή) δανεισμού
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτκών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου
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1. Γενικές πληροφορίες
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. Ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον
ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η Εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που
βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο κατά
καιρούς έχει εκσυγχρονίσει ανάλογα. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι
μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστηρίο Αθηνών.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει διευρύνει την παρουσία του στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, επεκτείνοντας το
φάσμα των προσφερόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών με τη δημιουργία νέων διαγνωστικών
τμημάτων, εργαστηρίων και κλινικών. Η Εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες καθώς και
σε ασθενείς που επιζητούν διαγνωστικές υπηρεσίες μέσω των δημοσίων ταμείων τους και
ασφαλιστικών οργανισμών.
Πιο συγκεκριμένα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει:
-

11 Κλινικές Παθολογικού τομέα
22 Κλινικές Χειρουργικού τομέα
6 Διαγνωστικά Εργαστήρια
8 Απεικονιστικά Εργαστήρια, ΦΙΑΠ, Ε.Π.
16 χειρουργικές αίθουσες
10 Εξωτερικά Ιατρεία
Τμήμα διασφάλισης ποιότητας

Επίσης, η Εταιρία διαθέτει πέντε πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα.
Το σύνολο των εν λειτουργία κλινών της Εταιρίας ανέρχεται σε 254 κλίνες, οι 21 από τις οποίες
ανήκουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και βρίσκονται σε δύο χώρους, ενώ οι δυο ανήκουν
στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων.
Η Εταιρία εκτός από το μόνιμο προσωπικό της, απασχολεί και ομάδα επιστημονικών συνεργατών,
η οποία απαρτίζεται κυρίως από ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί είναι υπεύθυνοι των διαφόρων
διαγνωστικών τμημάτων που έχει δημιουργήσει η Εταιρία τα τελευταία χρόνια.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 31.12.2007 απασχολούσε 1.065 υπαλλήλους ενώ ο Όμιλος 2.244.
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2007,
που καλύπτουν όλη τη χρήση 2007, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους
όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών
τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο
και είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2007 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών του Ομίλου. Σημαντικές
παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρίας έχουν
επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά
από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αναθεωρημένα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων,
προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Η προαναφερθείσα σειρά
από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable
Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Η ημερομηνία μετάβασης αποτέλεσε για τον Όμιλο, η
1η Ιανουαρίου 2004.

3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και
τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την
προηγούμενη χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:
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3.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης
ισχύος 2007)
•

Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο
ΔΛΠ 1 που αφορούν στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος
πλέον δημοσιεύσει στοιχεία που αφορούν στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις
διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί. Οι γνωστοποιήσεις αυτές που απαιτούνται με βάση την
αλλαγή του ΔΛΠ 1 παρουσιάζονται στην σημείωση 3.2.
•

Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις

Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται
για περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε
από τον Όμιλο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις
που αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν
επικαιροποιηθεί με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου.
Πιο συγκεκριμένα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου πλέον παρουσιάζεται:
1. Ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους της
αγοράς που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά της μέσα, και
2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές
οφειλές που απομένουν, για κάθε παρουσιαζόμενη οικονομική κατάσταση.
Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των
προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά στις ταμειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα
κονδύλια του Ισολογισμού.
3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα
υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις
παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες ο Όμιλος δεν έχει προγενέστερα
υιοθετήσει:
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Έναρξη ισχύος από την
χρήση που ξεκινά την ή

Πρότυπα ή
Διερμηνείες
ΕΔΔΠΧΠ 11
ΕΔΔΠΧΠ 12
ΕΔΔΠΧΠ 13

Περιγραφή
ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας
Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου
Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής
Υπηρεσιών
Προγράμματα Πιστότητας Πελατών

μετά την :
01.03.2007
01.01.2008
01.07.2008

ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων
ΕΔΔΠΧΠ 14

Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η

01.01.2008

Αλληλεπίδρασή τους
ΔΛΠ 23
ΔΛΠ 1
ΔΠΧΠ 8

Κόστος Δανεισμού (Αναθεωρημένο 2007)
Παρουσίαση Των Οικονομικών Καταστάσεων
(Αναθεωρημένο 2007)
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009

Συνοπτικά οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:

ΕΔΔΠΧΠ 11 : ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή
Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου
Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν
σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς.
Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται
κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία
παρέχεται.
Παρόλο που η ΕΔΔΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό βασιζόμενες σε
συμμετοχικούς τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές με
προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα
Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007 ή μεταγενέστερα.
Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την
παρούσα διερμηνεία για μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2007, πρέπει να το
γνωστοποιήσει.
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ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα
του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών
σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι
υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της
παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η ΕΔΔΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών
παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες
ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Ο Οδηγός Εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή ο έλεγχος της
υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του
τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον λόγο υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες
περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας.
Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της ΕΔΔΠΧΠ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα
με τα υπόλοιπα ΔΠΧΠ. Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να
οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή να αποτελούν
μίσθωση (σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΠ 4).
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2008. Νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της απαιτείται κατά την
μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης
αναδρομική εφαρμογή είναι ανέφικτη.
ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή
υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του
χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς
απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να
εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση
μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα
εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η
αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται
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αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών,
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους
Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης
(οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός
περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο
με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την
υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις
χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που
χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι
διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την
διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του
στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η
Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες
απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την
επιχείρηση. Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2008. Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή
απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή.
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους
δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα
προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά,
απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου.
Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που
σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που
κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση.
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Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια περιουσιακά
στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή του επιτρέπεται.

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των
μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την
ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της
καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου
επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.
Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή
γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα
υπόλοιπα Πρότυπα.
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές,
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση
του ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (ΔΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το
γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές
καταστάσεις της επιχείρησης.
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η
Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την
εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί. Όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης
σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου
στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει την επιμέτρηση των παγίων που είναι
εσωτερικώς δημιουργούμενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου. Η
μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων
χρήσης με το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής
πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγμή της
αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηματοοικονομικό
κόστος έναντι αποσβέσεων).
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ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς
Το ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς, αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα. Οι
κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:
1. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού
τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν περιλαμβάνονται, το
χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς
και τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες.
2. Επιπλέον, για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανομή των πόρων
στους λειτουργικούς τομείς αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης της αποδοτικότητας των
τομέων, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές προς το προσωπικό
λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισμό των
συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.
Εφαρμόζεται για περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2009.
Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα
3.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
α) Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του
φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα,
η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία
της περιόδου.
β) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική
Υπηρεσία του Ομίλου.
γ) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, με βάση το βαθμό εισπραξιμότητας
που εκτιμάται κατά περίπτωση απαίτησης.
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3.4 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε έναν επιχειρηματικό
τομέα δραστηριοτήτων, εκείνο της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριμένα της παροχής
υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα, κυρίως σε μία γεωγραφική
περιοχή την Ελληνική Επικράτεια. Ακολούθως παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής του κλάδου
υγείας και του κλάδου εμπορικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα τρία βασικά μεγέθηκριτήρια γνωστοποίησης του ΔΛΠ14.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ
% συμμετοχής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
% συμμετοχής
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
% συμμετοχής

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2007

125.203.878
96,07%

5.118.293
3,93%

130.322.171
100,00%

11.737.759
96,39%

439.508
3,61%

12.177.268
100,00%

512.784.616
98,56%

7.515.509
1,44%

520.300.126
100,00%

Για το έτος 2008, ο Όμιλος θα διαχωρίσει τις δραστηριότητές του σε τρείς κλάδους
•

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

•

Δευτεροβάθμια περίθαλψη

•

Εμπορικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών

Η κατανομή αυτή κρίθηκε αναγκαία, λόγω της αλματώδους ανόδου και διεύρυνσης του Ομίλου
που συντελέστηκε στη χρήση 2007, των αυξημένων προσδοκιών για την χρήση 2008, αλλά και
την ανάγκη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης του ποσού των 300
εκατομμυρίων ευρώ που αντλήθηκε από την επιτυχή έκδοση και κάλυψη του Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας.
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3.5 Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη
τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν από τη μητρική 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
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.
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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.
Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την
λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις
ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει
περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους
της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα.
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη
πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης
του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων
τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος.
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3.6 Δομή του Ομίλου
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
είναι οι εξής:

Επωνυμία
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL
Α.Ε.)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.
Y-PHARMA Α.Ε.
STEM HEALTH Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ - LAB

Έδρα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Αλβανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Δραστηριότητα
Υπηρεσίες υγείας
Εισαγωγή - Εμπορία και Εφοδιασμού
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ποσοστό
Μέθοδος
συμμετοχής ενοποίησης
ΜΗΤΡΙΚΗ

Υπηρεσίες υγείας
Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων
Συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Υπηρεσίες υγείας
Εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών
ιατρικής γενικής χρήσεως
Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων
Υπηρεσίες υγείας
Υπηρεσίες υγείας
Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε.
Υπηρεσίες υγείας

100%
20%
70%
100%
80%

Σχέση
συμμετοχής
ΜΗΤΡΙΚΗ

Ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις
2007

Άμεση

2006-2007

Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση

2007
2007
2003-2007
2007

Άμεση
Άμεση
Άμεση-Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση

2007
2007
2006-2007
2006-2007
2003-2007
2003-2007

Ολική
Καθαρή θέση
Ολική
Ολική
Ολική

85%
50%
98,56%
69,11%
72,76%
69,11%

Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική

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

στα

καθαρά

αποτελέσματα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007

μετά

φόρων

κατά

€

13.026.554

(δηλ.

σύνολο

30

αποτελεσμάτων μετά φόρων 23,2 εκ. €) και θετική επίδραση στα κέρδη προ φόρων
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά € 22.669.960
(δηλ. σύνολο EBITDA 42,8 εκ. €).
Β) Επιπλέον, στη δομή του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, οι
ακόλουθες εταιρείες:
α) STEM HEALTH Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 29/3/2007
β) Y – PHARMA Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 3/4/2007
γ) HYGEIA HOSPITAL – TIRANA ShA. με ημερομηνία σύστασης 25/4/2007
Οι ανωτέρω εταιρείες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου
κατά την 30.6.2007, λόγω απόκτησης του ελέγχου.
Γ) Σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας Y-LOGIMED (πρώην ALAN
MEDICAL), αναφέρουμε τα εξής:
Με τον αριθμ. πρωτ. ΕΜ-22981/07 , της Νομαρχίας Αθηνών , εγκρίθηκε η τροποποίηση των
άρθρων 1 (επωνυμία) και 4 (σκοπός) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας ALAN MEDICAL
Ανώνυμη Εταιρία Εισαγωγής και Εμπορίας Ιατρικού Υλικού με τον Δ.Τ. ALAN MEDICAL AE και
συνιστάται σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Y-LOGIMED Ανώνυμη Εταιρία Εισαγωγής
Εμπορίας και Εφοδιασμού Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με τον Δ.Τ. Y-LOGIMED AE και σκοπό :
1.

Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή και

συναρμολόγηση, καθώς και η εμπορία και πώληση χονδρικώς και λιανικώς, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό κάθε φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλώσιμων και οποιονδήποτε άλλων
παρεμφερών υλικών ή προϊόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία μονάδων υγείας, ή
χρησιμοποιούνται γενικότερα στον χώρο της υγείας. Επίσης δε και κάθε φύσεως πρώτων και
βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή ή παρασκευή και συσκευασία

των

ανωτέρω.
2.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό οίκων του εξωτερικού που

δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών Επιχειρήσεων
που παράγουν και εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
3.

Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων και

κάθε συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά της φόρτωσης, εκφόρτωσης
παραλαβής, αποθήκευσης, συσκευασίας, διανομής και παράδοσης προϊόντων για λογαριασμό
τρίτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς αυτούς, σε επιχειρήσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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4.

Η

παροχή

κάθε

είδους

υπηρεσιών

(διοικητικών-διαχειριστικών,

οργανωτικών,

συμβουλευτικών, οικονομικών κλπ) προς οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5.

Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ή μη προγράμματα, που άπτονται του

σκοπού της εταιρίας.
6.

Η Εταιρία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα

ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β) να συστήνει ή να συμμετέχει σε
ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες,
ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές γ) να
αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ)
να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε
νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε) να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με
οποιοδήποτε τρόπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και με οργανισμούς, ινστιτούτα,
ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στ) να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα».

3.7 Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου, επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί (λειτουργικό
νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής εταιρίας.
(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.
3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο
κόστος κτήσεως μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους
πλέον

τους

κεφαλαιοποιηθέντες

τόκους

που

δημιουργήθηκαν

κατά

τη

διάρκεια

των

κατασκευαστικών περιόδων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση
με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη,
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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

30-50 έτη

Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

15-20 έτη

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός

6-15 έτη

Μεταφορικά Μέσα

5-9 έτη

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

3-7 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.
3.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που
έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς
λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων
λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη
και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο
κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά
την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη πλην
του ERP συστήματος το οποίο αποσβένεται στα 10 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.
Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού
και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η
Εταιρία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την
απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι
ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα
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στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας
εταιρίας.
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές
λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν
μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρίας στα
ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της
απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης
(ως κέρδος), οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.
Κατά την ημερομηνία μετάβασης χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του IFRS 1 με συνέπεια να μην
αναγνωριστεί κανένα ποσό υπεραξίας που προέκυψε από την ενοποίηση επιχειρήσεων, που
πραγματοποιηθήκαν πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα ∆ΠΧΠ.
Σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία είναι αρνητική, τότε γίνεται επανεκτίμηση της
καθαρής θέσης της θυγατρικής και εάν η υπεραξία συνεχίζει να είναι αρνητική, τότε καταχωρείται
ως έσοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας): Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται
από 1 έως 5 χρόνια.
3.10 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα Ενσώματα πάγια και τα αποσβενόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο
για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.
Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
3.11 Χρηματοοικονομικά μέσα
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
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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.
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Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία
μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την
περίοδο που προκύπτουν.
Μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται
στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των
διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές
εύλογης αξίας μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα
στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι
αποτίμησης περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία
και μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις
συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία. Για
μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση,
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος
κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας.

Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η

συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της
τρέχουσας εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί
προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης
επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων
που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων.
3.12 Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος για το υγειονομικό υλικό και τα φάρμακα προσδιορίζεται με τη
μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως
των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης
των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν
εξόδων διάθεσης όπου συντρέχει περίπτωση.
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3.13 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων
και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του
πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της
πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα
ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα.
3.14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
3.15 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς
πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να
πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως
κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά
στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το
κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς
πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”,
αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς
πώληση.
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3.16 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών
εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως
που αποκτάται.
3.17 Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος διατηρεί

ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες
μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων.
3.18 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Οι διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής καταχωρούνται αρχικά στην
εύλογη αξία τους ως υποχρέωση προς την εταιρία 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.
3.19 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν πραγματοποιήθηκε δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που
ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο που η
αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα διακανονισθούν.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες του Ομίλου και καταχωρείται
ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα.
3.18 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
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
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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.
3.20 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.
3.21 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά
έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείςπελάτες που καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών
οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία με τα οποία συνεργάζεται η
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. 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.
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(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.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά
το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.22 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.
3.23 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
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επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται
στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την διάρκεια της περιόδου
της μίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται
στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της μίσθωσης,
στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου.
Η 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.
3.24 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.
3.25 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.
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4. Διαχείριση κινδύνων
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της
αγοράς

(διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο

κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον
περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτει από
την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές
του κόστους και των πωλήσεων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
•

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του
ομίλου,

•

σχεδιασμός

της μεθοδολογίας

και επιλογή

των κατάλληλων χρηματοοικονομικών

προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και
•

εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις.
4.1 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις
είναι συνήθως με σταθερό επιτόκιο. Την 31η Δεκεμβρίου 2007, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις
μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε
μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των
ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2006: +/1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις
πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
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4.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ενοποιημένα στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

Εταιρικά στοιχεία
31.12.2007
31.12.2006

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

341.739
8.870.649
46.065.853
55.278.241

11.739
5.294.501
27.381.373
32.687.612

11.739
3.924.669
29.735.013
33.671.420

11.739
4.106.741
27.170.139
31.288.619

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις πωλήσεις του Ομίλου
προέρχονται από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές Εταιρείες και
ιδιώτες πελάτες. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν
ελάχιστο βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους
ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή με τους ασφαλισμένους ασθενείς για το επί πλέον ποσό
που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους.
Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με
υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς
κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος.
4.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών
των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες
χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30
ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο
έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για τον Όμιλο
αναλύεται ως εξής:
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31.12.2007
Ενοποιημένα στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
αργότερο από 5
εντός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
1 έως 5 έτη
έτη

Ποσά σε €

Εταιρικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
αργότερο
6 έως 12
μήνες
1 έως 5 έτη
από 5 έτη
εντός 6 μηνών

0
448.231
0
2.466.385

19.000.000
3.233.845
0
6.223.916

0
0
0
0

55.252.172

0

0

0

63.363

12.463

0

0

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

63.733.550
499.131
25.796.228
12.361.091

22.399.337

0

0

0

5.813.946

0

0

0

Σύνολο

102.389.999

2.914.616

28.457.761

0

83.600.766

12.463

0

0

Τραπεζικός Δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως εξής:
31.12.2006
Ενοποιημένα στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
αργότερο από 5
εντός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
1 έως 5 έτη
έτη

Ποσά σε €

Τραπεζικός Δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

0
141.220
23.516.432
6.006.691

23.458.619
102.820
0
0

20.000.000
120.199
0
0

0
0
0
0

29.664.343

23.561.439

20.120.199

0

Εταιρικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
αργότερο
6 έως 12
μήνες
1 έως 5 έτη
από 5 έτη
εντός 6 μηνών
0

23.458.619

20.000.000

0

141.220

72.739

75.517

0

23.258.570

0

0

0

5.836.510

0

0

0

29.236.300

23.531.358

20.075.517

0

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

4.5 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
•

να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (goingconcern) και

•

να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους

τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.
Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια
μειωμένης εξασφάλισης, μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά
απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής:
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Ενοποιημένα στοιχεία

Ποσά σε €

31.12.2007

Εταιρικά στοιχεία

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
Κεφάλαιο

331.853.057

100.785.206

329.791.544

98.573.893

0
8.870.649
322.982.408

0
5.294.501
95.490.705

0
3.924.669
325.866.875

0
4.106.741
94.467.151

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια
Σύνολο κεφαλαίων

331.853.057
86.914.757
418.767.814

100.785.206
43.822.858
144.608.064

329.791.544
55.327.998
385.119.542

98.573.893
43.748.095
142.321.988

1:1,3

1:1,5

1:1,2

1:1,5

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

Ο Όμιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ.
ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή
διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα
χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη
διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το
ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό
κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό.
Στόχος του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου, είναι να βελτιώσει τον δείκτη
“κεφάλαιο προς το σύνολο κεφαλαίων” σε 1:2.
Η μείωση του δείκτη κατά τη χρήση 2007, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού για την
προκαταβολή

της

εξαγοράς

ποσοστού

56,7%

του

μετοχικού

κεφαλαίου

της

εταιρίας

«Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ» στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη
Λεμεσό της Κύπρου καθώς και στην ενσωμάτωση των δανείων του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε μετά την
εξαγορά.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρίας

i. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες
Η Εταιρία υπέγραψε στις 17/05/2007 σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται
ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών
εταιρειών στην Ελλάδα. Η συμφωνία είναι 3ετής. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας μειώνει σε
μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρίας στον αντίστοιχο κίνδυνο.
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ii. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006, οι θυγατρικές της
εταιρείες Y LOGIMED Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, ΑΝΙΖ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006, η εταιρία
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρία ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρία
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 2002, η εταιρία ALPHA LAB έως και τη χρήση 2002,
ενώ οι παρακάτω εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεώς τους: α) ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (08.08.2003) β) Y PHARMA Α.Ε. (19.04.2007), γ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. «STEM HEALTH SA» (26/04/2007) και δ) HYGEIA HOSPITAL
TIRANA S.H.A. (22/05/2007). Για την εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2006.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων
που στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. Αν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της
περιόδου καταλογισμού.

iii. Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον πάγιο εξοπλισμό του και τις
εγκαταστάσεις του με τον Ασφαλιστικό Οργανισμό «ALLIANZ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών
Ασφαλίσεων» με τις παρακάτω ημερομηνίες λήξης : Πυρός 31/12/2008 με συνασφαλιστή την
Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., Ομαδικό Προσωπικού 31/12/2008, Αστικής Ευθύνης 31/3/2008 και
αυτοκινήτων Ι.Χ. 30/6/2008. Σημειώνεται ότι την 31.12.2007 η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων,
μηχανημάτων και επίπλων της Εταιρίας ανερχόταν σε € 99,2 χιλ. Κατά συνέπεια το ποσοστό της
ασφαλιστικής κάλυψης της αναπόσβεστης αξίας με βάση τα στοιχεία της 31.12.2007 ανέρχεται σε
74% περίπου, γεγονός που μπορεί να ενέχει αρνητικές επιπτώσεις για την Εταιρία σε περίπτωση
ολικής καταστροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων. Ωστόσο η διοίκηση
της Εταιρίας θεωρεί την εν λόγω πιθανότητα ολικής καταστροφής όλων των εγκαταστάσεων του
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ελάχιστη ενώ επισημαίνεται ότι προχωρά συνεχώς στην ασφαλιστική κάλυψη όλων
των νέων της παγίων.
iv. Επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της επενδυτικής στρατηγικής που ακολουθεί προχώρησε προσφάτως
στην σύναψη συμφωνιών, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο
της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου 2008 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στο «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε»
του 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία
ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου. Το τελικό τίμημα εξαγοράς
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ανήλθε σε 13,7 εκ. Ευρώ και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από
ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρία.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2008 το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε» συμφώνησε την εξαγορά του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ», στην
οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Το
τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι 7,6 εκ. Ευρώ και η συμφωνία θα
οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή, νομικού και
οικονομικού ελέγχου καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού της Κύπρου.
Επίσης η Εταιρία σκοπεύει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε τεχνολογικό, ιατρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Τέλος μετά την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους

300 εκ. Ευρώ το

«Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε» έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω
επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, σε αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και σε εξαγορά
επιχειρήσεων στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας τόσο
στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, εφόσον είναι επωφελείς για την Εταιρία και αυξάνουν την αξία
των μετόχων.
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία
i. Συνθήκες του Κλάδου της Υγείας
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
περίθαλψης προφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες προέρχονται από την κυριαρχική θέση
που κατείχε παραδοσιακά ο δημόσιος τομέας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αδυναμία ωστόσο
του δημόσιου τομέα να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οδήγησε στην σημαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Με το
ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου να διαμορφώνεται το 2006 στο 15,7% καθίσταται σαφές ότι ο
κλάδος της ιδιωτικής υγείας στην Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και
προοπτική στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα
αποτελέσματα και η πορεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίηση της
Εταιρίας, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αδυναμία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. να ανταποκριθεί στις
νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα
λειτουργικά του αποτελέσματα.

ii. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας της υγείας παρουσιάζει μία συνεχή ανάπτυξη με τις 20
μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν το 66% των συνολικών κερδών αυτού
γεγονός που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του
κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων
υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων για στέγαση νέων τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές
κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής κλινικής, μέχρι και διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε
να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται
στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με
ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη
νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στον
ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και με την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι
μόνο να διατηρήσει την θέση αυτή αλλά να αποτελέσει τον πρωτοπόρο του κλάδου
προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Ωστόσο σε περίπτωση που η Εταιρία διακόψει την αναπτυξιακή
της και επενδυτική της πολιτική και δεν αναπτύξει νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική της θέση
είναι ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά.
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iii. Τάση συσσώρευσης του κλάδου της υγείας
Προσφάτως παρατηρείται μια τάση συσσώρευσης στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας η
οποία χαρακτηρίζεται από εξαγορές μικρότερων περιφερειακών κλινικών και ίδρυση από μεγάλα
ιδιωτικά κέντρα, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων σε επαρχιακές πόλεις. Η τάση αυτή όπως
είναι φυσικό εντείνει τον ανταγωνισμό καθώς ιδιωτικές κλινικές που δεν αναπτύσσονται και δεν
αυξάνουν τα μεγέθη τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο των ανταγωνιστών τους στην
προσπάθεια τους να μονοπωλήσουν την αγορά ιδιωτικής υγείας. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της
τάσης αυτής εξαγόρασε ποσοστό (άμεσα και έμμεσα) 98,56% της αναγνωρισμένης κλινικής
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έτσι ώστε όχι μόνο να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του αλλά και να
επωφεληθεί από τις συνέργιες που θα προκύψουν προφέροντας παράλληλα στον πελάτη - ασθενή
σχεδόν όλες τις δυνατές υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 71,45% στο μετοχικό κεφάλαιο του «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ,
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
iv. Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση
ασκούν καθοριστική επίδραση στις υπηρεσίες υγείας. Οι εκάστοτε ιδιωτικές κλινικές προχωρούν σε
πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να προσφέρουν νέες και καλύτερες υπηρεσίες. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ανανεώνει τον τεχνολογικό του εξοπλισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτή τη στιγμή
λειτουργεί: α) το μοναδικό Gamma Knife στην Ελλάδα (ένα εξειδικευμένο μηχάνημα
ακτινοχειρουργικής όγκων του εγκεφάλου), β) το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ρομποτικής
χειρουργικής DA VINCI S γ) το μεγαλύτερο τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας με τρεις
γραμμικούς επιταχυντές δ) το πρώτο PET / CT που λειτούργησε στην Ελλάδα και ε) νέο Αξονικό
Τομογράφο 128 τομών. Στόχος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι η συνεχής επένδυση στις πλέον σύγχρονες
ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του ώστε να είναι ενήμερο
με τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις του κλάδου της υγείας. Ωστόσο αν το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δεν συνεχίσει
να ακολουθεί τις διαρκείς ιατροτεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεαστεί η ανταγωνιστική
του θέση.
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρίας
i. Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής
Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήμεροι πως η πορεία του Χ.Α. και η τιμή διαπραγμάτευσης των
μετοχών της Εταιρίας μπορεί να υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες να οφείλονται σε
εξωγενείς παράγοντες και συγκυρίες που δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με τη δραστηριότητα και
τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Κάποιοι από τους παράγοντες που δύναται να
επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της Εταιρίας είναι ενδεικτικά οι εξής:









Διακυμάνσεις στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας,
Η πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών,
Η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού,
Πολιτική αστάθεια, η απειλή τρομοκρατικών χτυπημάτων ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
Πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα,
Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας,
Η πορεία του Χ.Α.,
Θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρία και τον κλάδο της υγείας.

Πλην των ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαμηλότερη
ρευστότητα σε σχέση με άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να δημιουργήσει
δυσκολίες στην προσπάθεια διάθεσης μετοχών ειδικά σε μεγάλα πακέτα. Η τιμή διαπραγμάτευσης
των κοινών μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τυχόν πώληση
σημαντικού αριθμού κοινών μετοχών της Εταιρίας ή από την εκτίμηση ότι μπορεί να λάβει χώρα
μία τέτοια πώληση. Μελλοντικές πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς σημαντικού
αριθμού μετοχών της Εταιρίας από οποιονδήποτε μεγάλο μέτοχο ή ομάδα μετόχων, ή ακόμα και η
εκτίμηση ότι θα μπορούσε να λάβει χώρα μία τέτοια πώληση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρίας.
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Σημειώνεται ότι στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 31.12.2007,
έχουν συμπεριληφθεί τα αντίστοιχα κονδύλια του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., όπως αυτά προκύπτουν
από τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007.
Στο αποτέλεσμα της χρήσης του Ομίλου, περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ
Α.Ε. για το διάστημα 1.11.2007-31.12.2007.
5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται
στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας
τους.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
H περιοχή στην οποία βρίσκονται τα οικόπεδα και το ακίνητο της Εταιρίας δεν έχει ενταχθεί στο
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα
22.132.275
22.132.275
22.132.275
22.132.275

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας

50.685.926
-

91.638.263
(9.826.475)

57.265.251
(21.781.090)

982.116
(550.999)

16.147.586
(13.019.097)

1.798.134
(31)

218.517.276
(45.177.692)

50.685.926

81.811.788

35.484.161

431.117

3.128.490

1.798.103

173.339.584

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

Κτίρια
Μηχ/κός εξοπλισμός
57.030.877
34.447.039
(5.473.459)
(16.845.799)
51.557.418
17.601.240
57.615.494
34.893.962
(7.494.630)
(19.396.675)
50.120.864
15.497.287

Κτίρια

Μηχ/κός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
865.601
(529.310)
336.291
795.892
(485.039)
310.853

Έπιπλα και Λοιπός Ακινητοποιήσεις υπό
εξοπλισμός
εκτέλεση
13.146.147
178.953
(10.989.543)
2.156.604
178.953
13.850.346
11.947
(12.063.776)
1.786.571
11.947

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και Λοιπός Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση
εξοπλισμός

Σύνολο
127.800.892
(33.838.111)
93.962.781
129.299.916
(39.440.119)
89.859.797

Σύνολο

22.132.275

51.557.418

17.601.240

336.291

2.156.604

178.953

93.962.781

-

111.518
612.036
(138.937)
138.937
(2.160.108)
-

446.923
(2.550.876)
-

80.433,00
119.446
(278.524)
149.593
(96.385)
-

11.992,49
594.213
28.646
(1.004.885)
-

651.385
(818.391)
-

92.425,49
1.923.485
(177.709)
(417.461)
288.530
(5.812.253)
-

22.132.275

50.120.864

15.497.287

310.853

1.786.571

11.947

89.859.797

20.526.332,66

30.364.218,06

7.537.744,97

40.656,67

1.042.235,12

2.205.750,53

61.716.938

Μεταφορές
Πωλήσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Προκαταβολές για κτήση Παγίων

6.208.692,00
1.818.626,00
-

469.756
3.188.794
(2.331.845)
-

11.926.204
1.779.833
(600.925)
592.531
(2.976.947)
1.728.433

144.749
818
(2.020)
(63.940)
-

1.202.880
95.927,84
(43.803)
43.801,90
(999.123)
-

4.633.226
(5.064.555)
30,54
11.766

24.585.506
1.818.626
(643.910)
634.313
(6.371.885)
1.740.199

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

50.685.926

81.811.788

35.484.161

431.117

3.128.490

1.798.103

173.339.584

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Προκαταβολές για κτήση Παγίων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικόπεδα
22.132.275
22.132.275
22.132.275
-

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Προκαταβολές για κτήση Παγίων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Προκαταβολές για κτήση Παγίων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

Μεταφορικά μέσα
725.472
(462.901)
262.571
580.393
(388.561)

Έπιπλα και Λοιπός Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση
εξοπλισμός
13.037.710
178.953
(10.934.126)
2.103.584
178.953
13.637.464
11.947
(11.919.843)
0

Σύνολο
127.452.965
(33.636.433)
93.816.532
128.772.174
(39.115.515)

22.132.275

50.118.393

15.484.591

191.832

1.717.621

11.947

89.656.659

23.950.901
-

59.560.811
(9.701.177)

46.228.822
(21.404.493)

623.834
(406.366)

14.549.463
(12.699.484)

70.760
-

144.984.591
(44.211.520)

23.950.901

49.859.635

24.824.329

217.468

1.849.979

70.760

100.773.071

Οικόπεδα
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

Κτίρια
Μηχ/κός εξοπλισμός
57.024.140
34.354.415
(5.470.099)
(16.769.307)
51.554.041
17.585.108
57.608.757
34.801.338
(7.490.364)
(19.316.747)

Κτίρια

Μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός Ακινητοποιήσεις υπό
εξοπλισμός
εκτέλεση

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο

22.132.275

51.554.041

17.585.108

262.571

2.103.584

178.953

93.816.532

22.132.275

111.518
612.036
(138.937)
138.937
(2.159.202)
50.118.393

446.923
(2.547.440)
15.484.591

119.446
(264.524)
135.593
(61.253)
191.832

571.108
28.646
(985.717)
1.717.621

651.385
(818.391)
11.947

1.900.379
(177.709)
(403.461)
274.530
(5.753.611)
89.656.659

-

-

-

-

-

-

-

1.818.626,00
23.950.901

39.155
1.912.899
0
0
(2.210.813)
49.859.635

8.650.218
1.627.359,85
(578.527)
570.165,90
(2.657.912)
1.728.433,42
24.824.329

57.109
(13.668)
12.466
(30.271)
217.468

912.845
0
(846)
846,48
(780.487)
1.849.979

3.587.307
(3.540.259)
11.766,00
70.760

13.246.634
1.818.626
(593.042)
583.478
(5.679.483)
1.740.199,42
100.773.071

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

Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων
Αποσβέσεις Περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
18.438.125
(12.200.944)

Αναπόσβεστη αξία
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6.237.180

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
16.357.492
(11.498.051)
4.859.442

31/12/2007
14.445.037
(12.020.230)
2.424.807

31/12/2006
16.300.672
(11.481.952)
4.818.721
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5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
Όμιλος/Εταιρία
Οικόπεδα
1.898.019
0

Κτίρια
102.767
(5.138)

Σύνολο
2.000.786
(5.138)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

1.898.019

97.629

1.995.648

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

1.898.019
0
1.898.019

102.767
(7.708)
95.059

2.000.786
(7.708)
1.993.078

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

79.393
0
79.393

102.767
(10.277)
92.490

182.160
(10.277)
171.883

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ένα κατάστημα στο Δήμο Χαλανδρίου 79,2 τ.μ.
Το οικόπεδο-ακάλυπτος χώρος, συνολικής εκτάσεως 1.300 τ.μ., το οποίο εκμισθώνονταν σε
τρίτους, κατόπιν απόφασης της διοίκησης επέρχεται σε ιδιόχρηση από την Εταιρία κατά την
31.12.2007.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται σύμφωνα με την μέθοδο του κόστους.
5.3 Υπεραξία επιχείρησης
Η υπεραξία απεικονίζεται στην λογιστική της αξία μειωμένη κατά τα ποσά τυχόν απομειώσεων της
αξίας της και αναλύεται ως ακολούθως:

Υπεραξία Ομίλου
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Αναγνώριση υπεραξίας από εξαγορά θυγατρικής
Συσσωρευμένη ζημία από μείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

7.221.830
260.591.497
0
267.813.327

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

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

280.653.294

260.591.497

282.975.616

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

30.368.355

7.221.830

33.878.980

5.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Λογισμικά προγράμματα αφορούν κυρίως στην εγκατάσταση ERP SAP R/3 στην Εταιρία, η
οποία ξεκίνησε να λειτουργεί την 01.01.2004.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/2007 αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΟΜΙΛΟΣ
6.520.284
(1.571.530)
4.948.754
6.669.320
(2.262.338)
4.406.982
9.461.941
(4.698.017)
4.763.924

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
6.483.241
(1.548.809)
4.934.432
6.630.265
(2.229.016)
4.401.250
6.954.133
(2.902.214)
4.051.919

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

4.948.754

4.934.432

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006

2.012
147.025
0
0
0
(690.808)
0
4.406.982

0
147.025
0
0
0
(680.206)
0
4.401.250

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών

679.776

0

419.071
(15.649)
(2.909)
2.909
(726.256)
0
4.763.924

339.516
(15.649)
0
0
(673.198)
0
4.051.919

Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις περιόδου
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007
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5.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Όμιλος

Εταιρία

11.739

11.739

Προσθήκες

330.000

-

Υπόλοιπο 31/12/2007

341.739

11.739

Υπόλοιπο 31/12/2006

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση του Ομίλου, περιλαμβάνουν:
α) κατά το ποσό των € 11.739, επένδυση ποσοστού 10% στην 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 και
β) κατά το ποσό των € 330.000 επένδυση του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στην εταιρία ιατρικών
υπηρεσιών, ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.
5.6 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
5.6.1 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
60.356.540
(60.205.709)

31/12/2006
104.860
59.132.393
-

31/12/2007
27.720.619
(27.661.925)

31/12/2006
58.694
28.943.845
-

Ληφθέντα μερίσματα τα οποία αφορούν
περίοδο πρίν την αγορά της συμμετοχής

-

(1.281.920)

-

(1.281.920)

Αναστροφή εισπραχθέντων μερισμάτων

(50.000)

(10.000)

-

-

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά
φορολογίας και δικαιωμάτων μειοψηφίας)

103.949

2.411.206

-

-

204.780

60.356.540

58.694

27.720.619

Υπόλοιπο αρχής
Εξαγορά Συγγενούς
Ανακατάταξη συγγενούς σε θυγατρική

Υπόλοιπο λήξεως

Επωνυμία
31/12/2006
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.

Χώρα
εγκατάστασης

Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Ποσοστό
συμμετοχής

Ελλάδα

94.261.814

46.151.062

68.793.797

12.716.064

Ελλάδα

1.407.425
95.669.239

843.325
46.994.387

2.272.598
71.066.395

394.158
13.110.222

24,84%
20%

Ελλάδα

1.443.046
1.443.046

757.301
757.301

2.625.957
2.625.957

519.745
519.745

20%

31/12/2007
Μαγνητική Υγεία Α.Ε.
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Η ανακατάταξη συγγενούς σε θυγατρική, αφορά στην εταιρία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., για την οποία, κατά
την διάρκεια της χρήσης, ολοκληρώθηκε η εξαγορά, ποσοστού του 73,72% του μετοχικού της
κεφαλαίου (βλ. παρ. 5.6.2).
Το μερίδιο του κέρδους από συγγενείς επιχειρήσεις για το έτος 2007, ποσού 103.949 αφορά
μερίδιο από την συμμετοχή στην εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.
5.6.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Υπόλοιπο αρχής
Μεταβολές χρήσης
Απόκτηση θυγατρικών
Ανακατάταξη συγγενών σε θυγατρικές
Απόκτηση θυγατρικών μέσω ανταλλαγής μετοχών
Υπόλοιπο λήξεως

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31.318.281
1.455.000
27.661.926
222.623.014
283.058.220

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

Αγορά Τεμαχίων :
Τιμή Αγοράς (τεμ.) :
Τίμημα Αγοράς Μετοχών :
-Αξία μετοχών που ανταλλάχτηκαν
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων Εταιρείας
Αναγνωρισθείσα υπεραξία για το 73,72%
Πλέον προηγούμενα αναγνωρισθείσα υπεραξία για το 24,84% που
περιλαμβανόνταν έως το 2006 στο κονδύλι "Επενδύσεις σε συγγενείς"
πλέον αναλογία μη αναγνωρεσθείσας υπεραξίας στον Ομιλο ΜΗΤΕΡΑ
Σύνολο αναγνωρισθείσας υπεραξίας για το ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ
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73,72%
26.709.091
8,28
221.151.276

(15.033.205)

206.118.071

54.473.426
260.591.497
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Λογιστική Αξία
61.716.938
27.189.811
621.548
2.581.302
2.701.174
13.656.117
3.108.243
(7.171.111)
(51.302.112)
(4.435.172)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμα στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας
Ποσοστό Συμμετοχής

Εύλογη Αξία
61.716.938
679.776
330.000
1.108.449
2.701.174
13.656.117
3.108.243
(7.171.111)
(51.302.112)
(4.435.172)
20.392.302

73,72%

Εύλογη Αξία

15.033.205

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

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

5.8 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά
Εμπορεύματα
Σύνολο
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31/12/2007
4.974.593
1.810.051
6.784.644

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
31/12/2007 31/12/2006
2.478.087
2.745.087
2.759.850
381.232
2.859.319
2.759.850
2.745.087
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5.9 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Προβλέψεις απομείωσης
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρα
Προκαταβολές / Παρακράτηση φόροου
εισοδήματος
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Έξοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Ποσά σε χιλ. €
Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα
μέρη
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο άλλων απαιτήσεων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
42.718.041
1.519.794
6.321.582
1.605.574
(15.368.855)
311.314

31/12/2006
30.445.164
1.497.289
3.616.677
1.427.553
(12.544.282)
0

31/12/2007
34.976.968
679.821
4.158.519
1.605.574
(15.050.000)
340.404

31/12/2006
30.007.377
1.497.289
3.616.677
1.427.553
(12.500.000)
186.842

4.896.530

1.019.973

2.020.081

1.019.973

394.708
1.386.828
2.280.336
46.065.853

1.110.235
277.532
531.232
27.381.373

394.708
32.076
576.862
29.735.013

1.110.235
277.532
526.662
27.170.139

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
53.384.462
38.565.298

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
42.424.527
38.463.324

0

0

29.090

186.842

(15.368.855)

(12.544.282)

-15.050.000

-12.500.000

38.015.607
6.149.310
311.314
1.589.622
8.050.246

26.021.016
1.019.973
0
340.383
1.360.356

27.403.617
2.020.081
311.314
0
2.331.396

26.150.166
1.019.973
0
0
1.019.973

46.065.853

27.381.373

29.735.013

27.170.139

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

Ποσά σε χιλ. €
Λιγότερο από 3 μήνες
Μεταξύ 3 και 6 μηνών
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
22.601.911
11.858.140
9.177.982
3.910.262
6.806.381
3.906.956
22.764.088
20.206.014
(15.284.509)
(12.500.000)
46.065.853
27.381.373
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
13.984.122
12.836.544
3.284.489
3.016.726
5.801.237
3.610.855
21.715.165
20.206.014
-15.050.000
-12.500.000
29.735.013
27.170.139
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5.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4,28% (4,65% το
2006). Τα ταμειακά διαθέσιμα για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν
τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2007
166.394
8.704.255
0
8.870.649

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
133.250
5.038.151
123.100
5.294.501

31/12/2007
31.378
3.893.291
0
3.924.669

31/12/2006
94.424
3.889.217
123.100
4.106.741

5.11 Ίδια κεφάλαια
i)

Μετοχικό κεφάλαιο

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

Αριθμός Μετοχών
(κοινές μετοχές)

Κοινές Μετοχές

Διαφορά υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

42.800.000

17.548.000

17.093.551

34.641.551

21.400.000

8.774.000

51.146.000

59.920.000

Υπόλοιπο την 1/1/2006
Έκδοση Νέων Μετοχών
Έξοδα έκδοσης μετοχών
Υπόλοιπο την 31/12/2006
Έκδοση Νέων Μετοχών

-183.857
64.200.000
61.430.910

26.322.000
25.186.673

Έξοδα έκδοσης μετοχών
Υπόλοιπο την 31/12/2007

125.630.910

51.508.673

68.055.694

(183.857)
94.377.694

195.964.603

221.151.276

-665.129

(665.129)

263.355.168

314.863.841

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

ii) Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Διαφορά από
αναπροσαρμογή Αφορολόγητα
Τακτικό
αξίας
αποθεματικά
αποθεματικό

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2006
Παροχή δικαιωμάτων
συμμετοχικών τίτλων στο
προσωπικό
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2006
Απευθείας μεταβολές ιδίων
κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007

2.526.465

2.526.465

27.045

593.966

-

-

27.045

27.045

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποθεματικό
χορηγηθέντων
μετοχών

-

Σύνολο

-

3.147.476

172.163

-

172.163

593.966

172.163

-

3.319.639

593.966

172.163

62.449
2.588.914

Αποθεματικά
Μετατροπής
Ισολογισμού

33.090

95.539

33.090

3.415.177

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικό
Διαφορά από
αναπροσαρμογή Αφορολόγητα χορηγηθέντω
ν μετοχών
αξίας
αποθεματικά

-

2.526.465

27.045

593.966

-

-

-

172.163

172.163

2.526.465

27.045

593.966

172.163

3.319.639

2.526.465

27.045

593.966

172.163

3.319.639

Σημειώνεται ότι στο κονδύλι «Λοιπά Αποθεματικά» του απλού και ενοποιημένου Ισολογισμού
περιλαμβάνεται και το ποσό του «Υπέρ το άρτιο» το οποίο έχει αναλυθεί στον πίνακα του
«Μετοχικού Κεφαλαίου».
5.12 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια του Ομίλου καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής:
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3.147.476

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
19.000.000
3.233.845
22.233.845

31/12/2006
20.000.000
120.199
20.120.199

43.707.633
973.279

31/12/2007
0
0
0

31/12/2006
20.000.000
75.517
20.075.517

23.476.280
226.379

35.252.172
75.826

23.458.619
213.959

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

64.680.912

23.702.659

55.327.998

23.672.578

Σύνολο δανείων

86.914.757

43.822.858

55.327.998

43.748.095

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων, έχουν
ως εξής:
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών

Οι ημερομηνίες λήξης των
μακροπρόθεσμων δανείων έχουν ως εξής:

20.000.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
63.707.633
19.000.000
82.707.633

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

31/12/2006
23.702.232
20.120.626
43.822.858

31/12/2007
55.252.172
0
55.252.172

31/12/2006
23.672.578
20.075.517
43.748.095

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

0

20.000.000

0

20.000.000

19.000.000

0

0

0

19.000.000

20.000.000

0

20.000.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
981.497
3.237.571
4.219.068

31/12/2006
256.889
132.879
389.769

31/12/2007
76.985
0
76.985

31/12/2006
220.621
76.985
297.606

503.083
503.083

26.710
26.710

1.159
1.159

8.130
8.130

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους στις χρηματοδοτικές μισθώσεις

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006

2 έτη και λιγότερο
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών

20.000.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
934.532
2.789.728
3.724.261
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31/12/2006
243.346
119.713
363.058

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
75.826
0
75.826

31/12/2006
213.959
75.517
289.476
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Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του
ισολογισμού είναι τα παρακάτω:

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

EUR
5,03%
4,66%

EUR
5,03%
4,66%

5.13 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Ενσώματα πάγια με χρηματοοικονομική
μίσθωση
Συμμετοχές
Επί αφορολόγητων αποθεματικών
Παροχές σε Εργαζομένους
Προβλέψεις
Συμψηφισμός

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
616.737
(206)
307.497
0
0
(14.846.537)
0
(6.383.251)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
454.437
0
307.497
0
0
(7.817.018)
0
(6.383.251)

0

(1.436.433)

0

(1.638.018)

0

(1.424.099)

0

(1.633.034)

606.846
0
3.302.633
0

(7.221.830)
(48.937)
0
(2.925)

609.624
0
2.821.389
0

(7.221.830)
0
0
0

606.846
0
2.407.576
0

0
0
0
(2.925)

609.624
0
2.799.213
0

0
0
0
0

4.526.216 (23.556.868)

3.738.510

(15.243.099)

3.468.859

(9.244.042)

3.716.333

(8.016.285)

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο θα υπόκειται η Εταιρία για τη
χρήση 2007, είναι ίσος με 25%.
Σημειώνεται ότι τα κονδύλια της «Αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης» και «Αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης» της χρήσης 2006, έχουν ανακατανεμηθεί και απεικονίζουν τα
παραπάνω υπόλοιπα.
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5.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υποχρεώσεις για:
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ.
Προγράμματος 1697
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
7.813.363

31/12/2006
4.261.673

31/12/2007
4.225.222

31/12/2006
4.173.971

4.996.044

6.209.802

4.996.044

6.209.802

12.809.407

10.471.475

9.221.266

10.383.773

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Χρεώσεις στα αποτελέσματα για:
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ.
Προγράμματος 1697
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
540.554

31/12/2006
62.736

31/12/2007
51.241

31/12/2006
47.478

(1.278.883)

527.046

(1.278.883)

527.046

(738.329)

589.782

(1.227.642)

574.524

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης
υποχρέωσης
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

8.143.928

4.790.635

4.540.493

4.697.733

(330.565)
7.813.363

(528.962)
4.261.673

(315.271)
4.225.222

(523.762)
4.173.971

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος διακανονισμών/τερματισμού
υπηρεσίας
Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων
αναλογιστικών ζημιών
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
800.077
169.234

31/12/2006
327.264
189.355

31/12/2007
298.490
184.437

31/12/2006
314.502
186.859

152.417

330.276

152.417

330.276

4.795

32.474

4.795

32.474

1.126.523

879.369

640.139

864.111

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31/12/2007
31/12/2006
4,80%
4,20%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
4,00%
4,00%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή
12,47
11,26
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Συνταξιοδοτικές παροχές ομαδικού συνταξ. Προγράμματος 1697
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης
υποχρέωσης
Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημιές
Μη αναγνωρισμένο κόστος προΰπηρεσίας
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

4.155.045

8.884.748

4.155.045

8.884.748

(1.727.596)

(1.765.981)

(1.727.596)

(1.765.981)

(716.361)
3.284.956
4.996.044

(908.965)
0
6.209.802

(716.361)
3.284.956
4.996.044

(908.965)
0
6.209.802

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος
Κόστος διακανονισμών/τερματισμού
υπηρεσίας
Απόσβεση μη αναγνωρισθέντων
αναλογιστικών ζημιών
Αναγνώριση κόστους προΰπηρεσίας
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές
σε εργαζομένους

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
217.102
179.274

31/12/2006
557.946
344.100

31/12/2007
217.102
179.274

31/12/2006
557.946
344.100

(51.260)

(50.321)

(51.260)

(50.321)

(606.165)

0

(606.165)

0

52.141

64.623

52.141

64.623

(304.163)

0

(304.163)

0

(513.071)

916.348

(513.071)

916.348

Οι κινήσεις της υποχρέωσης που εμφανίζεται στον ισολογισμό έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1/1/2006
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄
αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Υπόλοιπο 31/12/2006
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄
αποτελέσματα
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο 31/12/2007

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

5.682.756

5.682.756

916.348

916.348

(389.302)
6.209.802

(389.302)
6.209.802

(513.071)

(513.071)

(700.687)
4.996.044

(700.687)
4.996.044

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31/12/2007
31/12/2006
4,80%
4,20%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών
4,80%
4,20%
στοιχείων του προγράμματος
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
4,00%
4,00%
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργαιακή ζωή
12,41
11,95
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5.15 Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν
παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον
υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του
ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών
οφελών.

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

1.500.000

55.000

1.555.000

1.500.000

-

1.500.000

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Πρόσθετες προβλέψεις
Ανακατάταξη κονδυλίου
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006

500.000
2.000.000

40.000
430.000
490.000
1.015.000

40.000
930.000
490.000
3.015.000

500.000
2.000.000

410.000
490.000
900.000

0
910.000
490.000
2.900.000

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

5.955.661
850.000
(1.904.036)
6.901.625

300.000
(930.000)
385.000

5.955.661
1.150.000
(2.834.036)
7.286.625

850.000
(1.869.036)
980.964

300.000
(900.000)
300.000

0
1.150.000
(2.769.036)
1.280.964

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

-

133.000

133.000

-

133.000

133.000

Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006

0

156.000
(133.000)
156.000

156.000
(133.000)
156.000

0

156.000
(133.000)
156.000

156.000
(133.000)
156.000

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιμοποίηση προβλέψεων
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

0

150.000
(156.000)
150.000

0
150.000
(156.000)
150.000

0

150.000
(156.000)
150.000

0
150.000
(156.000)
150.000

6.901.625

535.000

7.436.625

980.964

450.000

1.430.964

Σύνολο προβλέψεων

5.16 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Το κονδύλι των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου αφορά κατά το ποσό των
6.207.916, την εισφορά σε είδος της μειοψηφικής συμμετοχής της θυγατρικής του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
στην Αλβανία, η οποία και θα κεφαλαιοποιηθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από
τις αρμόδιες αρχές.
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5.17 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου
και της Εταιρίας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί
φόροι πληρωτέοι
Λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επομένων χρήσεων
Δουλευμένα έξοδα
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
25.796.228
1.353.857

31/12/2006
23.516.432
1.163.179

31/12/2007
22.399.337
0

31/12/2006
23.258.570
1.163.179

7.230.670

2.893.038

3.699.701

2.846.909

3.190.568
150.680
2.890.749

0
0
1.950.475

0
0
2.114.244

0
0
1.826.423

40.623.704

29.523.123

28.213.283

29.095.080

5.18 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
Κόστος πωληθέντων

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
34.668.782
15.806.056
8.273.213
27.296.296
37.800
14.662.181
6.091.144
(1.297.283)
105.538.189
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31/12/2006
25.562.880
9.742.176
6.809.316
29.586.751
380
1.318.701
5.986.840
361.502
79.368.544

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
29.686.765
12.181.067
7.010.595
22.355.877
37.800
13.726.745
5.623.997
(1.029.295)
89.593.552

31/12/2006
25.331.506
9.736.766
6.796.194
30.529.325
380
1.243.247
5.947.853
361.502
79.946.773

67

5.19 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Έξοδα διοίκησης

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

31/12/2007
5.264.658
911.362
739.948
17.285
50.860
542.459
4.043,20
964.253
(140.276)
8.354.592

31/12/2006
5.861.255
542.263
1.340.191
284.111
311.822
408.024
456.829
29.333
9.233.827

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Έξοδα διάθεσης

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
1.173.133
8.963
117.906
38.269
3.634,00
195.031
42.171
37.869
1.616.977

31/12/2007
4.130.313
454.709
661.400
42.808
47.598
716.090
(143.206)
5.909.714

31/12/2006
5.821.510
520.788
1.336.411
309.677
372.717
437.066
15.063
8.813.230

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
508.570
9.835
86.310
157.839
312.822
53.699
19.612
1.148.687

31/12/2007
179.808
8.134
52.301
59.780
0
15.164
6.234,31
308.952

31/12/2006
250.243
9.520
50.224
272.737
49.183
631.907

5.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2007 και 2006 έχουν ως εξής:
Λοιπά λειτουργικά έσοδα

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
4.003.783
255.933
1.407.745
320.389
5.987.851

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

31/12/2006
3.266.581
341.060
716.256
179.525
4.503.422

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων και
λοιπών υποθέσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
3.906.015
255.933
506.478
267.972
4.936.397

31/12/2006
3.305.391
341.060
716.256
156.057
4.518.764

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

3.750.918

4.019.612

3.550.000

4.000.000

160.720
3.911.639

213.458
4.233.070

159.665
3.709.665

213.208
4.213.208
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5.21 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών δανείων
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συμβάσεις leasing
Τόκοι και έξοδα factoring
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

31/12/2007
2.993.906
24.727
160.728
48.272
3.227.632

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
4.446.460
29.663
220.682
22.011
4.718.816

31/12/2007
2.711.774
9.627
122.932
6.217
2.850.550

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
251.116
251.116

Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

31/12/2006
4.446.460
22.285
220.682
19.420
4.708.847

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
139.781
139.781

31/12/2007
212.552,38
212.552

31/12/2006
129.347
129.347

5.22 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα από μερίσματα
Σύνολο

31/12/2007
7.399
7.399

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
8.102
8.102

31/12/2007
3.735.756
3.735.756

31/12/2006
767.600
767.600

Το ποσό των € 3.735.756, αφορά σε εισπραχθέντα μερίσματα της Εταιρίας από θυγατρικές,
συγγενείς και λοιπές εταιρίες.
5.23 Φόρος εισοδήματος
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
Σύνολο

31/12/2007
2.781.126
1.379.948
426.534
4.587.608

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006
175.604
1.772.819
1.948.423

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

31/12/2007
1.557.134
1.475.232
426.150
3.458.516

31/12/2006
585.053

31/12/2007
7.933.100

2.747.169

169.665

1.983.275
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(962.381)

1.771.011
1.771.011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007
10.988.675

Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα συντελεστή
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου στα κέρδη
Εισόδημα μη υποκείμενο στο φόρο
Έξοδα μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς
σκοπούς
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2006

-

31/12/2006
-

(962.381)

-

852.881

8.846

468.093

-

143.457
2.781.126

(2.907)
175.604

68.148
1.557.134

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

Βασικα κέρδη ανά μετόχη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

12.297.785

1.028.347

10.731.504

(1.030.291)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών

69.319.243

43.562.192

69.319.243

43.562.192

0,18

0,02

0,15

(0,02)

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

5.25 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007
31/12/2006
Κέρδη Περιόδου

Προσαρμογές για:

Φόρο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω Συνταξιοδότησης
του Προσωπικού
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπές προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων
χρήσεων
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
στοιχείων
(Κέρδη)/ζημιές από αγορά μεριδίου εταιρείας
Έσοδα από μερίσματα
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημιές)
Λοιπά

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση/ (μείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

12.177.268

1.036.863

10.731.504

(1.030.291)

4.587.608
6.371.946
2.569
726.256

1.948.424
5.810.856
0
688.796

3.458.516
5.679.483
2.569
673.198

1.771.011
5.756.181
0
680.206

(1.106.534)

589.783

(1.227.642)

574.525

2.588.219
1.037.877

3.519.613
500.000

2.550.000
1.000.000

3.500.000
500.000

(2.973.861)

0

(2.925.036)

0

(98.390)

8.958

(93.921)

8.958

0
(7.399)
(2.845.367)
(237.326)
3.185.885
39.880
(1.586)
23.447.046

(32.342)
(17.600)
(2.411.206)
(140.284)
4.717.824
0
110.877
16.330.561

0
(3.735.756)
0
(212.552)
2.850.550
0
0
18.750.915

0
(767.600)
0
(129.347)
4.707.626
0
110.877
15.682.147

(7.277.303)
(1.222.681)
(7.744.070)
5.592.888
(51.026)

49.696
(110.569)
(5.317.787)
(901.983)
510.700

(7.245.115)
(14.763)
(5.114.874)
(516.049)
0

48.748
(317.143)
(4.921.264)
(2.190.267)
513.000

(0)

552.021

(0)

574.525

(10.702.191)

(5.217.921)

(12.890.801)

(6.292.402)

12.744.855

11.112.640

5.860.113

9.389.745
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5.26 Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της Εταιρίας και του Ομίλου λειτουργούντος ως μισθωτή.
Ο Όμιλος μισθώνει γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους,
ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά
μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:

Δεσμεύσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων – της Εταιρίας και του Ομίλου

Οι εγγυητικές επιστολές του Ομίλου και της εταιρίας κατά την 31.12.2007, έχουν ως εξής:
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5.27 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηματιστεί. Πιο αναλυτικά:

Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες
Ι. Απαιτήσεις κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Υποθέσεις οι οποίες έχουν περατωθεί και στον β’ βαθμό δικαιοδοσίας
(τελεσίδικες)
1)

Καταλογισμός

Ειδικού

Τέλους

Περιβάλλοντος

και

Κυκλοφοριακών

Εφαρμογών από το Δήμο Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου καταλόγισε στην Εταιρία μας για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και
Κυκλοφοριακών Εφαρμογών ποσό € 159.354,00. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, η εταιρία άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως. Κατά των αποφάσεων του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ασκήθηκαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν από το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών το οποίο με τις αρ. 3270, 3271 και 3272/ 2005 αποφάσεις του, έκανε δεκτές τις
ως άνω εφέσεις μας και εντεύθεν τις προσφυγές μας κατά των εγγραφών που έκανε ο Δήμος
Αμαρουσίου στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
2) Υπόθεση Γ. Τόλη
Ο καρδιοχειρουργός Γ. Τόλης άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή
κατά της εταιρίας, με την οποία ζητούσε να του επιδικασθεί ποσό € 555.541,00 πλέον των
νομίμων τόκων, για διαφορές μεταξύ των καταβληθεισών από την εταιρία αποδοχών του αφενός
και των πράγματι οφειλομένων αφετέρου, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία.
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ΙΙ. Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
1) Υποθέσεις που δεν καλύπτονται από Mal-Practice
Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν καλύπτονται από Mal-practice,
ανέρχεται στο ποσό των € 1,2 εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων
προβλέπεται θετική για την Εταιρία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην
οικονομική της κατάσταση.
2) Επιβολή Προστίμου από το Τ.Σ.Α.Υ.
Α) Η Εταιρία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας
κατά του ΤΣΑΥ για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ περί καταλογισμού σε βάρος
της εταιρίας οφειλής για εργοδοτικές εισφορές ύψους € 1.507.909,31. Γίνεται μνεία ότι το ποσό
αυτό έχει ήδη καταβληθεί από την Εταιρία. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό
12043/27.10.2006 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου που απέρριψε την προσφυγή ως ουσία
αβάσιμη.
Β) Στη συνέχεια η Εταιρία άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της
παραπάνω με αριθμό 12043/2006απόφσης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Η
έφεση συζητήθηκε στις 9.11.2007, μετά από αναβολή στις 20.04.2007 και εκδόθηκε με αριθμό
4634/07 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία έγινε μερικώς δεκτή η έφεση της
Εταιρίας και αναγνωρίστηκε οτι θα πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρία ποσό περίπου € 245.000. Η
Εταιρία θα ασκήσει αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αξιώνοντας την επιστροφή
και του υπολοίπου του καταβληθέντος από αυτή ποσού.
IΙΙ. Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (υποθέσεις
MAL PRACTICE)
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρία ποσά, ως
αποζημίωση θετικής τους ζημίας ή/και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους
οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα ιατρών που συνεργάζονται με την Κλινική. Το ύψος
των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε 47,4 εκατ., Ευρώ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών
υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση
στην οικονομική της κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις
ασθενών κατά ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά της
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
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από την ασφαλιστική εταιρία του ιατρού εφόσον οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία ιατροί όλων
των ειδικοτήτων είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για το σκοπό αυτό.
γ) Προεδρικό Διάταγμα 235/2000
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του Π.Δ. 235/2000, από την έναρξη
ισχύος του απαγορεύεται η έναρξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν
σε άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 13 του Ν 2071/92
(ΦΕΚ 123/Α/92), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του Ν 2256/94 (ΦΕΚ
196/Α/94), για τις κλινικές δε, στις οποίες λειτουργούν τέτοιοι φορείς η ισχύς της διάταξης αυτής
αρχίζει μετά δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. Περαιτέρω, από τη διάταξη του
άρθρου 33 παρ.1 του Ν 3204/2003 προβλέφθηκε ότι η ισχύς της διάταξης του δευτέρου εδαφίου
της παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 αρχίζει από 01/01/2007. Στη συνέχεια, στο άρθρο 9
του Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ τΑ αρ φύλλου 225/04/09/2007) ορίστηκε ότι η παρ.1 του άρθρου 18
του Π.Δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «επιτρέπεται η έναρξη και λειτουργία σε ιδιωτικές
κλινικές μίας ή και περισσοτέρων μονάδων παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών,
διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα».

δ) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006, οι θυγατρικές της
εταιρείες Y LOGIMED Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, ΑΝΙΖ Α.Ε. έως και τη χρήση 2006, η εταιρία
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρία ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρία
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 2002, η εταιρία ALPHA LAB έως και τη χρήση 2002,
ενώ οι παρακάτω εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεώς τους: α) ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (08.08.2003) β) Y PHARMA Α.Ε. (19.04.2007), γ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. «STEM HEALTH SA» (26/04/2007) και δ) HYGEIA HOSPITAL
TIRANA S.H.A. (22/05/2007). Για την εταιρία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2006.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων
που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις
αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των
σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν
σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του
Ομίλου.
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IV Απαιτήσεις κατά του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρία ποσά, ως
αποζημίωση θετικής τους ζημίας ή/και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους
οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα ιατρών που συνεργάζονται με την Κλινική. Το ύψος
των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε 55,6 εκατ., Ευρώ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών
υποθέσεων προβλέπεται θετική για τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη
επίπτωση στην οικονομική του κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν
διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως
κατά του Ομίλου, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι υπάλληλοι του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί
είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση από τον Όμιλο προς αυτούς
ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο της εργασίας τους.
5.28 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών του
Ομίλου. Οι συναλλαγές αυτές, μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου απαλείφονται κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Y-LOGIMED Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
Y PHARMA
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΝΙΖ Α.Ε.
10.952

3.663.433

Y PHARMA

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

4.500

13.638

29.090

1.190

67.476

3.732.099

81.114

13.175
0
14.749
3.789.114

13.175
14.749
3.691.357
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2007
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Y-LOGIMED Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

Y-LOGIMED Α.Ε.

6.986.058
28.739
14.749
7.029.546

ΑΝΙΖ Α.Ε.

Y PHARMA

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

36.167

89.030
30

36.000
1.000

36.685
581.877

36.167

89.060

37.000

618.562

ΣΥΝΟΛΑ
197.882
7.568.965
28.739
14.749
7.810.335

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ALAN MEDICAL Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

ALAN MEDICAL Α.Ε.
175.000,00

ΑΝΙΖ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ
186.842

11.842,00

893.536,00

893.536

15.502,00

15.502
0

909.038

175.000

11.842

0

1.095.880

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2006
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ALAN MEDICAL Α.Ε.
ΑΝΙΖ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ

ALAN MEDICAL Α.Ε.
10.981

ΑΝΙΖ Α.Ε.
39.479

ΜΗΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΑ
0

50.460

3.839.926

3.839.926

25.685

25.685

0
3.865.611
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Λοιπά έσοδα
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Αγορές εμπ.των
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Λοιπές δαπάνες
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Απαιτήσεις
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Υποχρεώσεις
Θυγατρικές
Συγγενείς
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2007
60.075
17.604
17.604

17.604

77.679

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2007
137.807
291.970
291.970
28.041
28.041
320.011
457.818

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2007
7.000.807

0

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

24.885
24.885

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

311.314
311.314

7.000.807

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2007
28.739
24.885
53.624

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2007
29.090
311.314
340.404

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2007
3.691.357
153.016
153.016

153.016

3.844.373
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Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2007

ΜΙΣΘΟΙ

2007

2006

605.659

586.467

605.659

27.829

24.908

27.829

24.908

111.615

0

111.615

0

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

0

259.088

0

259.088

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

0

81.500

0

81.500

1.248.975

829.526

914.252

750.534

144.434

73.215

104.800

73.215

ΒΟΝUS

5.331

25.395

5.331

25.395

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1.589

165.609

1.589

165.609

0
2.146.947

39.197
2.104.098

1.751.882

39.197
2.025.105

ΒΟΝUS

ΜΙΣΘΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

2006

607.176

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

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

5.29 Συναλλαγές με Όμιλο Marfin Popular Bank
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
Ενεργητικό

-

Παθητικό
Δάνεια αναληφθέντα

54.185.611

Έσοδα
Έσοδα από ενοίκια

32.400

Έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος

1.296.991

5.30 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
A) Στις 10 Ιανουαρίου 2008, διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οι 24.602.666
αδιάθετες

ομολογίες

του

Μετατρέψιμου

Ομολογιακού

Δανείου

που

αποφασίσθηκε

και

επιβεβαιώθηκε αντίστοιχα από τη μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρίας της 18.7.2006 και από τη Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρίας της 7.2.2007, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μ.Ο.Δ. να ανέρχεται σε
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100% και το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε

300.015.000 Ευρώ. Εν συνεχεία

πιστοποιήθηκε η ως άνω κάλυψη του Μ.Ο.Δ. και ορίσθηκε ως Ημερομηνία Έκδοσης του Μ.Ο.Δ. η
10.1.2008. Κατόπιν των ανωτέρω το Μ.Ο.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 300.015.000 Ευρώ με την
έκδοση 66.670.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης.
Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό ότι, το επιτόκιο της πρώτης
τριμηνιαίας Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που ξεκινάει την 10η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την
10η Απριλίου 2008 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 5,598% (ετησίως) και αναλύεται ως εξής:
Επιτόκιο αναφοράς: 4,598% (Euribor 3 μηνών) Περιθώριο (spread): 1%
Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών
ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).
Β) Την 15η Ιανουαρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

ενέκρινε το νέο

Οργανόγραμμα της Εταιρίας το οποίο είναι διαρθρωμένο σε Oμιλικά πρότυπα, διαχωρίζοντας τις
δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις κλάδους.
Τον πρώτο κλάδο, της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία σε Ελλάδα
και εξωτερικό απoφασίστηκε να συντονίζει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΥΓΕΙΑ κος
Θεμιστοκλής Χαραμής και τους άλλους δύο κλάδους, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των
εμπορικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, αποφασίστηκε να

συντονίζει ο

Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κος Πασχάλης Μπουχώρης.
Γ) Την 21η Ιανουαρίου 2008 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των
66.670.000 ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 4,50 Ευρώ εκάστης, μετατρέψιμων σε
κοινές ονοματικές μετοχές της Εταιρίας, που προέκυψαν από την έκδοση του Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου. Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 17.1.2008 ενέκρινε την
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 66.670.000 ομολογιών του ΜΟΔ.

Δ) Στις 18 Ιανουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της μεταβίβαση του 56,7% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το
ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό
Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε.
Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε
κτίριο 7.000 τ.μ, και διαθέτει 86 κλίνες (κυρίως σουίτες και μονόκλινα), 8 χειρουργικές αίθουσες, 5
αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, και όλα τα

σύγχρονα εργαστήρια (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος κλπ). Καλύπτει όλες τις
ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το
Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120.
Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 8.016.756 Λίρες Κύπρου (13,7εκ.ευρώ) και προέκυψε μετά
από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρία, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του Αρθ. 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και την πραγματοποίηση ενδελεχούς οικονομικού
και νομικού ελέγχου.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Αχίλλειον κατά την 31.12.2007, έχουν ως εξής:
31.12.2007
Σύνολο Ενεργητικού

28.251.098

Σύνολο Υποχρεώσεων

15.873.632

Ίδια Κεφάλαια

12.377.466

Ε) Στις 24 Ιανουαρίου 2008, ανακοινώθηκε η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής
Επιτροπής της Εταιρίας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ‘‘ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ’’ ΛΤΔ».
Ζ) Την 15 Φεβρουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την

εξαγορά του 100% του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ» στην
οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε το 2003, αναπτυγμένο σε 6.200 τ.μ.,
και διαθέτει 71 κλίνες, 3 χειρουργικές αίθουσες, 2 αίθουσες τοκετών, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και σύγχρονα διαγνωστικά
εργαστήρια. Καλύπτει ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και αποτελεί κέντρο αναφοράς για
ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι 7.586.190 Ευρώ
και η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή,
νομικού και οικονομικού ελέγχου καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.
Η) Την 14η Φεβρουαρίου 2008, ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων την 11η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνελεύσεων των
γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, ισόγειο, στο
Αμαρούσιο Αττικής, για να αποφασίσουν επί του ακολούθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα) και 42 παρ.
2 και παρ. 5 (Λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΑΣΧ. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ

ΕΛ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ

ΓΕΩΡ. ΝΟΜΙΚΟΣ

ΑΔΤ Α049114

ΑΔΤ ΑΑ019554

ΑΔΤ Σ028050

ΑΔΤ Σ0145543
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