
Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης και Εµπορίου Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ο Οµιλος Η Εταιρεία
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου  : www.hygeia.gr 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πρόεδρος : Σταύρου Κωνσταντίνος Λειτουργικές δραστηριότητες

Αντιπρόεδρος : Βγενόπουλος Ανδρέας Κέρδη προ φόρων 17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459
Μέλη ∆.Σ. : Σουβατζόγλου Αρετή - ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Κοµνηνός Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αλέξιος, Ευστρατιάδης Γεώργιος, Μιχόπουλος Αντώνιος Αποσβέσεις 20.263.319 15.980.822 7.947.587 7.071.610
Μη εκτελεστικά µέλη : Κυπριανίδης Αναστάσιος, Μαυρουδής Χρήστος, Προβλέψεις 5.038.157 5.710.383 1.972.637 2.228.501
∆εδούλης Ευάγγελος, Σεϊτανίδης Βασίλειος, Κοσµίδης Παρασκευάς Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων (572) (7.500) 0 0
Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη : Εδιπίδης Αλέξανδρος, Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
Μουστάκας Μελέτιος δραστηριότητας (2.804.957) (11.540.296) (11.161.379) (21.572.348)

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (143.053) (110.503) (19.661) 0
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες (125.879) (139.341) 0 0
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131), Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.194.743 29.860.431 9.839.960 26.527.503

Νικόλαος Ιωάννου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 29301) Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 572.293 574.049 572.293 574.049
Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.017.627) 533.901 303.302 575.855
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (19.805.152) 3.911.704 (4.829.249) (11.208.936)

Ο Οµιλος Η Εταιρεία (Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.427.418 (792.298) 3.323.261 0
31/12/2009 31/12/08 31/12/2009 31/12/08 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (17.630.074) (18.402.639) (5.606.195) (3.449.924)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείον:
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 253.497.556 233.278.633 104.147.161 101.672.447 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (15.131.828) (18.362.451) (12.173.803) (15.153.504)
Επενδύσεις σε ακίνητα 166.745 169.314 166.745 169.314 Καταβεβληµένοι φόροι (8.687.131) (5.030.701) (354.365) (1.322.623)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 148.298.476 150.486.938 3.264.189 3.679.886 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.522.371 17.733.493 8.110.725 (4.955.358)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 236.591.124 237.244.333 363.692.916 371.049.131 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αποθέµατα 10.758.815 9.854.756 1.898.736 2.183.995 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
Απαιτήσεις από πελάτες 81.764.837 68.058.202 57.504.195 37.115.703 επενδύσεων (23.907.628) (39.976.801) (20.962.749) (52.494.243)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 48.939.174 220.880.099 24.211.555 195.625.455 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (38.125.367) (30.223.361) (9.735.403) (9.839.157)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  780.016.727 919.972.275 554.885.497 711.495.931 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 210.319 294.613 60.000 2.198.886

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 264.538 822.658 98.304 0
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (14.671.710) (4.041.549)
Μετοχικό κεφάλαιο 66.961.275 51.508.673 66.961.275 51.508.673 Αγορά διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (51.418) 0 0 0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 332.204.832 288.607.567 330.652.673 272.807.810 Τόκοι εισπραχθέντες 2.488.378 10.955.002 2.073.950 9.227.186
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 399.166.107 340.116.240 397.613.948 324.316.483 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 50.000 10.801.235 11.447.764
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 32.200.605 43.222.412 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (59.121.178) (58.077.889) (32.336.373) (43.501.113)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 35.990.429 33.135.331 0 0 Έισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 82.703.708 250.000 82.703.708 0
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 76.007.787 75.287.098 18.580.735 19.320.025 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 323.976.819 323.024.039 275.000.000 316.516.188
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 156.042.191 328.778.624 108.000.000 312.953.140 Εξοφλήσεις δανείων (493.268.434) (70.546.514) (479.953.140) (61.999.958)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 80.609.608 99.432.570 30.690.814 54.906.283 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (906.535) (884.078) 0 (75.517)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  348.650.015 536.633.623 157.271.549 387.179.448 Επιστροφή κεφαλαίου (15.411.512) (10.034.574) (15.075.709) (10.034.574)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  780.016.727 919.972.275 554.885.497 711.495.931 Μερίσµατα πληρωθέντα (7.715.074) (10.688.030) (6.281.546) (10.066.372)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (110.621.028) 231.120.843 (143.606.687) 234.339.767
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ) (167.219.835) 190.776.447 (167.832.335) 185.883.296

Ο Οµιλος Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 199.576.107 8.870.651 189.807.965 3.924.669
01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (3.244.975) (70.991) (279.770) 0

Κύκλος εργασιών 353.383.660 281.820.888 141.423.841 132.707.790 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
Μικτά κέρδη 54.935.006 51.053.565 25.980.482 23.139.350
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 29.311.436 33.792.668 16.965.534 15.685.726
Κέρδη  προ φόρων 17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459
Κέρδη  µετά από φόρους (Α) 3.898.332 20.797.772 13.557.638 11.570.336
    - Ιδιοκτήτες µητρικής 8.937.404 21.027.122 13.557.638 11.570.336
    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (5.039.072) (229.350) 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (2.942.974) (794.616) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 955.358 20.003.156 13.557.638 11.570.336
    - Ιδιοκτήτες µητρικής 1.570.192 20.335.979 13.557.638 11.570.336
    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (614.834) (332.823) 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0811 0,1674 0,1230 0,0921
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 49.431.702 49.662.988 24.893.460 22.757.336

31/12/2009 31/12/08 31/12/2009 31/12/08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2009 και 383.338.652 358.480.635 324.316.483 329.791.544
 01.01.2008, αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 955.358 20.003.156 13.557.638 11.570.336
Απ'ευθείας µεταβολές στα ίδια κεφάλαια 0 646.685 (1.017.380) 0
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 82.703.708 0 82.703.708 0
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 572.293 574.049 572.293 574.049
∆ιαφορές από την αγορά συµµετοχής σε θυγατρικές (8.432.443) 0 0 0
Μεταβολές στα δικαιώµατα µειοψηφίας (4.453.569) 17.601.148 0 0
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (1.161.539) 2.481.499 (1.161.539) 2.481.499
∆ιανοµή Μερισµάτων (7.043.464) (10.690.216) (6.281.546) (10.050.473)
Επιστροφή κεφαλαίου (15.112.283) (10.050.473) (15.075.709) (10.050.472)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2009 και 
31.12.2008, αντίστοιχα) 431.366.712 379.046.483 397.613.948 324.316.483
Προσαρµογές στα αποτελέσµατα της χρήσης 2008 από τον 
καταµερισµό του κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών 0 (49.048) 0 0
Απ'ευθείας µεταβολή στα ίδια κεφάλαια της 31.12.2008 από τον 
καταµερισµό του κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών 0 4.341.217 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2009 και 
31.12.2008, αντίστοιχα) 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Όµιλος Εταιρεία
Έσοδα 2.125.256 12.661.743
Έξοδα 13.354.000 29.909.969
Απαιτήσεις 28.702.364 41.630.680
Υποχρεώσεις 125.926.991 77.479.598
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 6.901.487 2.954.957

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ            ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
Α∆Τ Α049114                   Α∆Τ ΑΒ606210 Α∆Τ Σ028050

                                          (δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19 Μαρτίου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2010

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Η Εταιρεία

Α∆Τ Ν245069 Α∆Τ Μ059001
ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της µητρικής ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου 1.1.2009 – 31.12.2009 παρατίθενται αναλυτικά στις σηµειώσεις 5 & 9 των Σηµειώσεων των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων. 
Σε αυτές περιλαµβάνονται και  
α) η θυγατρική κατά 100% εταιρεία “Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισµός Λτδ “ η οποία κατέχει άµεσα τις εταιρίες “Ευαγγελισµός
∆ιαχειριστική Λτδ “ , “ΑΚΕΣΟ Κτηµατική “ και “Ευαγγελισµός Κτηµατική Λτδ “, µε ποσοστό 60%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 7.7.2008, β) η
εταιρεία “STEM HEALTH UNIREA S.A.”, στην οποία το ΥΓΕΙΑ Α.Ε συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 25% µέσω της θυγατρικής κατά 50% “STEM
HEALTH A.E”, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 18.9.2008 γ) ο όµιλος “Genesis Holding A.S.” στον οποίο το ΥΓΕΙΑ Α.Ε συµµετέχει άµεσα µε
ποσοστό 50%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 8.12.2008, και δ) η εταιρεία “BIOCHECK” η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της
ολικής ενοποίησης λόγω απόκτησης του ελέγχου την 31.5.2009.   
Οι ανωτέρω αναφερθείσες εταιρείες συµπεριλαµβάνονται  στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ της χρήσης 01.01-31.12.2009 και
δεν συµπεριλαµβάνονται στην αντίστοιχη συγκρίσιµη περίοδο του 2008 στο σύνολο της χρήσης.  
Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Οµίλου Genesis από τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ ∆ΘΚΑ. Κατά τη διάρκεια
του δ’ τριµήνου της χρήσης 2009, ολοκληρώθηκε η εκτίµηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των αναγνωριζόµενων άυλων
στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όµιλο Genesis Holding A.S. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008. Με βάση τις αξίες
που προέκυψαν από την εκτίµηση, πραγµατοποιήθηκε ο καταµερισµός του κόστους αγοράς στα αντίστοιχα κονδύλια και µειώθηκε ανάλογα η
αρχικά αναγνωριζόµενη υπεραξία. Κατά συνέπεια, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και η Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου για τη
χρήση 31/12/2008 καθώς και για τις περιόδους 31/03/2009, 30/06/2009 και 30/9/2009 αναπροσαρµόστηκαν. Παραπέµπουµε σχετικά στη
σηµείωση 11.35 των Σηµειώσεων των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Στην τρέχουσα περίοδο το “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του στις θυγατρικές εταιρείες “ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” και “ΛΗΤΩ Α.Ε.” µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε
43,99% αντίστοιχα. Κατόπιν τούτου, το έµµεσο ποσοστό συµµετοχής της ∆ΘΚΑ Υγεία Α.Ε. στις δύο αυτές εταιρείες διαµορφώνεται από 72,76%
σε 87,34% και από 69,11% σε 87,39%, αντίστοιχα. 
Η εταιρεία “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.” η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης
την 31/3/2009 λόγω της αύξησης της συµµετοχής του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., από το υφιστάµενο 20% που κατείχε την 28/2/2009 στο 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της, απορροφήθηκε από το ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µετά από την έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης δι’
απορροφήσεως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. της 24 Ιουλίου 2009 και την έγκριση από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. 
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για το δ’ τρίµηνο
του 2009, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου «Marfin Investment Group Συµµετοχών Α.Ε.» που έχει έδρα στην Ελλάδα και
κατέχει ποσοστό συµµετοχής άµεσα και έµµεσα 44,36% επί της εταιρείας «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση της 02.12.2008, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις
αγορές της Ν.Α. Ευρώπης οµόφωνα αποφάσισε η Εταιρεία να προχωρήσει στην πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του Μετατρέψιµου
Οµολογιακού ∆ανείου στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10.01.2009), βάσει των όρων του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της έκδοσης. Στις
13.01.2009 η Εταιρεία κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του και ανέρχεται στο
ποσό των Τριακοσίων Έξι Εκατοµµυρίων ∆εκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€ 306.015.300), υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τους όρους του
σε 102% επί της τιµής έκδοσης έκαστης οµολογίας. 
4. Την 17η Ιουνίου 2009 πραγµατοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία µεταξύ άλλων
αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε
την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 0,41 ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο
στην τιµή των 2,20 ευρώ ανά µετοχή µε αναλογία 3 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές µετοχές της Εταιρείας καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση προέβη σε ανάκληση της απόφασης της Α’ Επαναληπτικής
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιανουαρίου 2009 σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για κανονιστικούς λόγους. Την 30η

Οκτωβρίου 2009 πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε
100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €82.916.401. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκαν για να
καλύψουν µέρος των κεφαλαίων 306 εκατ. ευρώ τα οποία κατεβλήθησαν στους οµολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωµή του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον 66.961.275 ευρώ, διαιρούµενο σε 163.320.183 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε µία. Οι 37.689.273 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες
προέκυψαν από την Α.Μ.Κ., ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. την 6η Νοεµβρίου 2009.  

5. Ο Όµιλος προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» καθώς και του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Η εφαρµογή  των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδροµική εφαρµογή µιας λογιστικής πολιτικής η
οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δηµοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
6. Οι σηµαντικότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχονται περίπου σε 53,2 εκ ευρώ και 170
εκ ευρώ αντίστοιχα και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών, µέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισµα που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, µε τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συµβάσεις, αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης (Mal
Practice). 
Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 2,6 εκ. ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 10,9 εκ. ευρώ περίπου. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή
υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Οµίλου καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηµατιστεί. 
7. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 150 χιλ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 1,07 εκ. ευρώ περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας
παρατίθεται στη σηµείωση 17 των Σηµειώσεων των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
8. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία». 
9. Το προσωπικό του Οµίλου την 31.12.2009 ήταν 4.293 άτοµα (31.12.2008 : 4.061) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.154 άτοµα (31.12.2008 : 1.119), αντίστοιχα. 
10. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων από την έναρξη της χρήσης 2009 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

11. Επί των παγίων ή ακινήτων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού 20,7 εκ. ευρώ. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
12. Για τη χρήση του 2009, το ∆.Σ. της Εταιρίας θα αποφασίσει για την µερισµατική πολιτική σε επόµενη συνεδρίασή του. 
13. Στις απ’ ευθείας µεταβολές της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας ποσό 1.161.539 ευρώ αφορά στην επιβάρυνση από την πρόωρη αποπληρωµή του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 
13. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο  01.01-31.12.2009 ανέρχονται σε ποσό (2.942.974) ευρώ και αφορούν κυρίως  συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόµισµα λειτουργίας (ευρώ) της µητρικής και
από µεταβολές στην καθαρή θέση από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού διαθεσίµων προς πώληση. Αντίστοιχα, για την περίοδο  01.01-31.12.2008 ανέρχονται σε ποσό (794.632) ευρώ. 
14. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2009 του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 19.03.2010. 
15. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 6.7 των Σηµειώσεων των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 


	ÌÁÊÅÔÁ_448

