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A. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2  ΤΟΥ  Ν.3556/2007) 

 
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως 
ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 
 
1. Κωνσταντίνος Σταύρου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
2. Αρετή Σουβατζόγλου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος και 
3. Αντώνιος Μιχόπουλος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την 
παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 
 
 (α) οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ως η «Εταιρεία») 
για την χρήση 1.1.2009-31.12.2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο και 
 
(β) η συνηµµένη έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

 

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2010 

 

Οι βεβαιούντες, 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σταύρου 

 

 

 

 

Αρετή Σουβατζόγλου Αντώνιος Μιχόπουλος 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της, που 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις 

εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 

και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 

των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 

τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται 

µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό 

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 

ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής 

µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νίκος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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Γ. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΤΟΥ «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2009 ΈΩΣ 31/12/2009 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 
136 παράγραφος 2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6 , 7 
και 8, του νόµου 2190/1920 όπως ισχύει, της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 
άρθρο 2 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη εταιρική χρήση από 
01/01/2009 έως 31/12/2009 την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία συντάχθηκε και είναι 
εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού 
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρείας για τη 
χρήση του 2009, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η 
Εταιρεία ενδέχεται να αντιµετωπίσει κατά την οικονοµική χρήση του 2010 και παρατίθενται οι σηµαντικές 
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων. 
 
(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
1. Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων για την χρήση 1/1-31/12/2009 

 
Η Χρήση του 2009, χαρακτηρίζεται ως µια σηµαντική χρονιά για τον Όµιλο, τόσο από πλευράς οικονοµικών 
αποτελεσµάτων, όσο και από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε για τον Όµιλο η εξαγορά των νοσοκοµείων στην 
Τουρκία. Παράλληλα, προχώρησαν σε ουσιαστικό βαθµό οι εργασίες κατασκευής του νέου νοσοκοµείου στα 
Τίρανα της Αλβανίας. 
  
Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασµού του Οµίλου και της Εταιρείας αποτυπώνεται στα ενοποιηµένα και 
ατοµικά κέρδη προ φόρων της χρήσης 2009 αποδεικνύοντας ότι ο όµιλος ΥΓΕΙΑ έχει αµυντικά χαρακτηριστικά 
και η οργανική του ανάπτυξη δεν επηρεάζεται άµεσα από την διεθνή οικονοµική κρίση. Η Εταιρεία διατήρησε 
τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και συνέχισε την δυναµική ανάπτυξη τόσο του ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε όσο και των 
θυγατρικών εταιρειών.  
 
Η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών απεικονίζεται στα ενοποιηµένα και εταιρικά στοιχεία παρακάτω: 
 

2. Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 
 
Κύκλος Εργασιών : Σε ενοποιηµένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2009 ανήλθε σε 353,4 εκ. Ευρώ 
σηµειώνοντας αύξηση 25,4 %, έναντι 281,8 εκ. Ευρώ το 2008. Η εν λόγω αύξηση εντοπίζεται τόσο στην 
οργανική ανάπτυξη των εταιρειών του Οµίλου, όσο και στις ενσωµατώσεις των εταιρειών, Ευαγγελισµού 
Πάφου και Οµίλου Genesis Holding A.S., που συµµετείχαν όλη τη χρήση στα αποτελέσµατα του Οµίλου,  
έναντι του 2008, που συµµετείχαν από τον Ιούλιο και τον ∆εκέµβριο, αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, ο κύκλος 
εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 6,6 % και ανήλθε σε 141,4 εκ. Ευρώ έναντι 132,7 εκ. Ευρώ την 
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αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σηµαντική ήταν και η αύξηση του κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.. 
Συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,3 % και ανήλθε σε 94,6 εκ. Ευρώ. 
 

Μικτά Κέρδη : Τα ενοποιηµένα µικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,6 % στα 54,9 εκ. Ευρώ. Το ενοποιηµένο 
περιθώριο µικτών κερδών µειώθηκε κατά 257 µονάδες βάσης. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία τα µικτά κέρδη 
αυξήθηκαν κατά 12,3 % στα 26 εκ. Ευρώ και το περιθώριο των µικτών κερδών αυξήθηκε κατά 93 µονάδες 
βάσης. 
 
Η εν λόγω αύξηση συνδέεται άµεσα µε την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας και την προσπάθεια 
συγκράτησης των δαπανών στα πλαίσια µίας αντιµετώπισης της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας. 
 
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Τα 
ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) του µειώθηκαν κατά 0,4 % στα 49,6 εκ. Ευρώ. Το ενοποιηµένο περιθώριο των κερδών προ τόκων, 
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαµορφώθηκε 
στο 14 % µειωµένο κατά 363 µονάδες βάσης. Η µείωση του περιθωρίου οφείλεται σε αύξηση των 
λειτουργικών δαπανών στη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των νεοαποκτηθεισών επενδύσεων του Οµίλου 
καθώς και της πολιτικής επί των προβλέψεων που εφάρµοσε η διοίκηση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, µε στόχο να 
θωρακίσει περαιτέρω τις εταιρείες του Οµίλου στην επερχόµενη κρίση, η οποία αναµένεται να επηρεάσει και 
το 2010. Το EBITDA του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανήλθε σε 24,9 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 
του 9,5 % και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 47 µονάδες βάσης στο 17,6 
%. Το EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαµορφώθηκε στα 21,2 εκ. Ευρώ (αυξηµένο κατά 2,4 %), ενώ το EBITDA 
του ΛΗΤΩ διαµορφώθηκε στα 4,5 εκ. Ευρώ (µειωµένο κατά 4,9 %). Το περιθώριο EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 
ως ποσοστό των πωλήσεων µειώθηκε κατά 128 µονάδες βάσης στο 22,4 %, ενώ το περιθώριο EBITDA του 
ΛΗΤΩ Α.Ε. µειώθηκε κατά 124 µονάδες βάσης στα 18,2 %. Η µείωση του περιθωρίου του  EBITDA του 
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και του ΛΗΤΩ Α.Ε. σχετίζεται µε δαπάνες προσωπικού, µηχανογράφησης καθώς και µε τα 
ασφαλιστικά συµβόλαια για Mal Practice. 
 
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) : Τα ενοποιηµένα λειτουργικά κέρδη 
(EBIT) του µειώθηκαν κατά 13,3 % στα 29,3 εκ. Ευρώ. Το ενοποιηµένο περιθώριο των λειτουργικών κερδών 
(EBIT margin) µειώθηκε κατά 370 µονάδες βάσης στο 8,3 %. Τα λειτουργικά κέρδη του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε 
16,9 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,2 % και το περιθώριο των λειτουργικών κερδών 
(EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαµορφώθηκε στο 12 % αυξηµένο κατά 18 µονάδες βάσης 
έναντι µε τη προηγούµενη χρήση. 
 
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) : Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του οµίλου αυξήθηκαν κατά 11,7 % στα 17,4 
εκατ. Ευρώ. Αντίστοιχα, του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 69,8 % στα 18,3 εκ. Ευρώ. Του ΜΗΤΕΡΑ 
Α.Ε. διαµορφώθηκαν στα 17 εκατ. Ευρώ (αυξηµένα κατά 1,9 %), ενώ του ΛΗΤΩ Α.Ε. ανήλθαν στα 3,1 εκ. 
Ευρώ (αυξηµένα κατά 1,1 %). 
  
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους & ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας : Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου 
µειώθηκαν κατά 57,5 % στα 8,9 εκ. Ευρώ. Η µείωση των κερδών µετά φόρων σε ενοποιηµένο επίπεδο 
οφείλεται: α) στις δαπάνες που σχηµάτισαν οι Εταιρείες ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για την 
Έκτακτη Εισφορά (Ν.3808/2009) ύψους 1,7 εκ., β) στις διαφορές φορολογικού ελέγχου, που προέκυψαν στις 
Εταιρείες ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ύψους 1,5 εκ., (γ) στη αυξηµένη φορολογία στη χρήση του 
2009 του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ύψους 2,1 εκ. και (δ) στη αυξηµένη αναβαλλόµενη φορολογική ωφέλεια στα 
βιβλία του 2008 από τον καταµερισµό του κόστους εξαγοράς (P.P.A.) του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ. Τα κέρδη µετά 
φόρων του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 17,2 % στα 13,6 εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 11,6 εκ. Ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω της αναδιοργάνωσης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του. Τέλος τα 
καθαρά κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ανήλθαν σε 10,3 εκ. Ευρώ (µειωµένα κατά 19,2 %), εξαιτίας της δαπάνης για 
την Έκτακτη Εισφορά, ενώ τα καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ Α.Ε. προσέγγισαν τα 2,2 εκ. Ευρώ (µειωµένα κατά 
15,2 %). 
 
Ενσώµατα Πάγια : Τα ενσώµατα πάγια του Οµίλου την 31.12.2009 ανέρχονταν σε 253,5 εκ. Ευρώ και 
αντιστοιχούν στο 32,5 % του Συνολικού Ενεργητικού του Οµίλου, έναντι αυτών της προηγούµενης χρήσης 
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που ήταν 233,3 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 25,4% του Συνολικού Ενεργητικού του Οµίλου. Τα 
ενσώµατα πάγια της Εταιρείας την 31.12.2009 ανέρχονταν σε 104,1 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 18,8 %  
του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούµενης χρήσης που ήταν 101,7 εκ. Ευρώ 
και αντιστοιχούσαν στο 14,3% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας. 
 
Υπεραξία : Η υπεραξία του Οµίλου 31.12.2009 ανέρχεται σε 230,2 εκ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 29,5 % του 
Συνολικού Ενεργητικού του Οµίλου, έναντι του αναµορφωµένου της προηγούµενης χρήσης που ήταν 230,2 
εκ. Ευρώ και αντιστοιχούσε στο 25 % του Συνολικού Ενεργητικού του Οµίλου. Η µείωση της υπεραξίας από 
τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της χρήσης 2008, ποσού 234,5 εκ. Ευρώ, προέκυψε 
από τον Προσδιορισµό της Εύλογης Αξίας (P.P.A) του Οµίλου Genesis Holding A.S. κατά περίπου 4,3 εκ. 
Ευρώ.  
 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις : Οι Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις του Οµίλου  την 
31.12.2009 ανήλθαν σε 81,8 εκ. Ευρώ έναντι 68,1 εκ. Ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό του Συνολικού Ενοποιηµένου Ενεργητικού, το οποίο ανέρχεται σε 10,5 % έναντι 7,4 % την 
προηγούµενη χρήση. Οι Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 57,5 εκ. Ευρώ 
έναντι 37,1 εκ. Ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της 
Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 10,3 % έναντι 5,2 %. 
 

Ίδια Κεφάλαια : Τα ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια (προ δικαιωµάτων µειοψηφίας) την 31.12.2009 ανέρχονται 
σε 399,2 εκ. Ευρώ έναντι 340,1 εκ. Ευρώ το 2008. Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην κερδοφορία του Οµίλου.  Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 397,6 εκ. Ευρώ από 324,3 εκ. 
Ευρώ το 2008. 
 
Καθαρός ∆ανεισµός : Ο ενοποιηµένος καθαρός δανεισµός (δάνεια µείον ταµιακά διαθέσιµα ή ισοδύναµα) 
αυξήθηκε στα 162,9 εκ. Ευρώ. 2009 από 162,3 εκ. Ευρώ το 2008. Ο καθαρός δανεισµός ως προς τα κέρδη 
προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκε σε 3,29 το 2009, από 3,26 το 2008. Ο καθαρός 
δανεισµός της Εταιρείας µειώθηκε στα 86,3 εκ. Ευρώ. το 2009 από 123,1 εκ. Ευρώ το 2008. Ο καθαρός 
δανεισµός ως προς τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκε σε 3,46 το 2009, από  
5,41 το 2008. Η αύξηση του καθαρού δανεισµού οφείλεται στη χρηµατοδότηση του επενδυτικού 
προγράµµατος του Οµίλου. 
 
Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις : Οι Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις του Οµίλου την 
31.12.2009 ανήλθαν σε 48,4 εκ. Ευρώ έναντι 71 εκ. Ευρώ το 2008. Οι Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
της Εταιρείας την 31.12.2009 ανήλθαν σε 22,1 εκ. Ευρώ έναντι 44,9 εκ. Ευρώ το 2008. Η µεταβολή αυτή 
οφείλεται τόσο στον Όµιλο, όσο και στην Εταιρεία, από την εκκαθάριση των υπολοίπων του Οµίλου Genesis 
Holding A.S. κατά την οριστικοποίηση του τιµήµατος εξαγοράς. 
 
Καθαρές Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες : Οι καθαρές ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου ανήλθαν σε 2,5 εκ. Ευρώ το 2009 από 17,7 εκ. Ευρώ το 2008. Οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 59,1 εκ. Ευρώ, από 58,1 εκ. Ευρώ, αντίστοιχα, λόγω των επενδύσεων σε 
τεχνολογικό εξοπλισµό του Οµίλου. Τα ταµειακά διαθέσιµα σε επίπεδο Οµίλου ανήλθαν σε 29,1 εκ. Ευρώ το 
2009 από 199,6 εκ. Ευρώ το 2008. Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας 
ανήλθαν σε 8,1 εκ. Ευρώ από - 4,9 εκ. Ευρώ, µε κεφαλαιουχικές δαπάνες 32,3 εκ. Ευρώ το 2009 και 43,5 εκ. 
Ευρώ το 2008. Τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε 21,7 εκ. Ευρώ το 2009 από 189,8 εκ. Ευρώ το 2008. Η 
µείωση των ταµειακών διαθεσίµων οφείλεται κυρίως στην αποπληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού 
∆ανείου στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10.01.2009). 

 
3. Παράγοντες δηµιουργίας αξίας και µέτρησης επιδόσεων  

 

Ο Όµιλος αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοσή του σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και 
αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας διορθωτικά µέτρα. Η αποδοτικότητα του 
Οµίλου µετράται κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών απόδοσης που χρησιµοποιούνται διεθνώς: 
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ROCE (Return on Capital Employed) - «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων»: Ο 
δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά φόρων και δικαιώµατα µειοψηφίας µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια τα  
 
οποία είναι το άθροισµα του Μέσου Όρου της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και του Μέσου Όρου 
του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών.  
 

Ο δείκτης ανήλθε: 

• για τον όµιλο στην κλειόµενη χρήση σε 1,4 % και στην προηγούµενη σε 3,8 % 
• για την εταιρεία στην κλειόµενη χρήση σε 2,4 % και στην προηγούµενη σε 2,3 % 

 
ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά φόρων µε 

το µέσο όρο της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών. 

 
Ο δείκτης ανήλθε: 

• για τον όµιλο στην κλειόµενη χρήση σε 2,4 % και στην προηγούµενη 6,3 % 
• για την εταιρεία στην κλειόµενη χρήση σε 3,8 % και στην προηγούµενη 3,5 % 

 

 (Β) Σηµαντικές Επιχειρηµατικές Αποφάσεις και Γεγονότα  

 

• Σηµαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  

Τον Ιανουάριο του 2009 η εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. 
Ευρώπης προχώρησε στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (εφεξής 
«Μ.Ο.∆») στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10.01.2009).  Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε 
το συνολικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωµή του Μ.Ο.∆ και ανέρχεται 
στο ποσό των Τριακοσίων Έξι Εκατοµµυρίων ∆εκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€306.015.300), 
υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τους όρους του Μ.Ο.∆ σε 102% επί της τιµής έκδοσης έκαστης οµολογίας. Η 
πρόωρη αποπληρωµή του Μ.Ο.∆., αποτελεί µέρος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του ∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ στα 
πλαίσια  ισχυροποίησης και θωράκισης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. 
 
Από τον Ιανουάριο µέχρι τον Μάρτιο 2009 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 της συµµετοχής του από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα, µε συνολικό 
τίµηµα ύψους 10.9 εκ. Ευρώ. Κατόπιν τούτου, το έµµεσο ποσοστό συµµετοχής της ∆.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. στις 
δύο αυτές εταιρείες διαµορφώνεται από 72,76% σε 87,34% και από 69,11% σε 87,39%, αντίστοιχα. 
 
Το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία αύξησε την συµµετοχή της από το 20% στο 100% του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι τιµήµατος 1,68 εκατ. ευρώ. 
Την 24η Ιουλίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ενέκρινε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής της 
Εταιρείας, «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγχώνευση 
πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 – 5 του 
Ν.2166/1993, µε βάση τα στοιχεία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της απορροφούµενης της 30.06.2009. 
Η Συγχώνευση ενεκρίθη δυνάµει της µε αριθµό Κ2 – 12348/18.12.2009 Αποφάσεως της Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τις από 09.11.2009 ως προς την απορροφούσα και 
29.09.2009 ως προς την απορροφουµένη, Αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευοµένων 
Εταιρειών αντιστοίχως και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 
5 του Ν.2166/1993. Η εγκριτική Απόφαση Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 
της ∆ιεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 
21.12.2009 και σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αριθµ. φύλλου 
14580/21.12.2009. 
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Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Οµίλου Genesis από τον Όµιλο 
ΥΓΕΙΑ. Η εξαγορά, του Οµίλου Genesis Holding A.S. πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβρη του 2008 έναντι 
συνολικού ανταλλάγµατος ποσού 41,1 εκ.. Μέρος του ποσού αυτού, ύψους Ευρώ 16,6 εκ., αποτελούσε  
 
ενδεχόµενο αντάλλαγµα το κόστος του οποίου επιµετρήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008 µε 
βάση την πιθανότητα καταβολής του σε σχέση µε τους όρους µε τους οποίους συνδεόταν, η εκροή ή µη του 
οποίου τελούσε υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των όρων της συναλλαγής. Το τελικό τίµηµα της 
ανταλλαγής προσδιορίστηκε σε ποσό Ευρώ 36,6 εκ. 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.. Με βάση τις αξίες 
που προέκυψαν από την εκτίµηση, πραγµατοποιήθηκε ο καταµερισµός του κόστους αγοράς στα αντίστοιχα 
κονδύλια και η ανάλογη µείωση της αρχικά αναγνωριζόµενης υπεραξίας.   
 
Τον Ιούνιο του 2009 η 100% θυγατρική Εταιρεία του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., «Υ-LOGIMED A.E.», απέκτησε το 
70% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  
Α.Ε», έναντι τιµήµατος € 1,02 εκ. 
 
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.   
 
Το ∆.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2009, εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του 
∆.Σ. τον κ. ∆εδούλη Ευάγγελο του Νικολάου, Ιατρό Μαιευτήρα Γυναικολόγο σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του ∆.Σ. κ. Ιωάννη Ζερβού. 
 
Την 29η Οκτωβρίου µε οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθήκοντα ∆ιευθύνουσας Συµβούλου 
ανέλαβε η κα. Αρετή Σουβατζόγλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θ. Χαραµή λόγω επικείµενης 
συνταξιοδότησής του. Η κα. Αρετή Σουβατζόγλου διετέλεσε Project Manager της MIG για την επένδυσή της 
στο ΥΓΕΙΑ, ενώ είναι µέλος του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας από το 2006. Επίσης, νέο 
µέλος του ∆.Σ. εξελέγη ο κ. Γιώργος Ευστρατιάδης, ενώ νέο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέγη ο κ. 
Γιώργος Κουλούρης, Γενικός ∆ιευθυντής και Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης της MIG αντίστοιχα. Ο κ. 
Χαραµής παρέµεινε στην εταιρεία µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, ηµεροµηνία της συνταξιοδότησής του, 
ώστε να συνδράµει στην ενηµέρωση και οµαλή µετάβαση στη νέα ∆ιοίκηση του ΥΓΕΙΑ.   
 
Την 13η Νοεµβρίου η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κ. Αντώνιος Μιχόπουλος ανέλαβε Head of Corporate 
Development. O κ. Α. Μιχόπουλος είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου MA in Social Sciences µε εξειδίκευση 
στις υπηρεσίες υγείας από το πανεπιστήµιο Kent. Εργάστηκε για 7 έτη σε διευθυντικές θέσεις της Marfin Bank. 
Από το 2007 διετέλεσε General Manager of Distribution Networks της Marfin Egnatia Bank. 
 

• Σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης  
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Στις 11 Ιανουαρίου 2010 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Y – LOGIMED AE, εξαγόρασε το υπόλοιπο 30% του 
µετοχικού κεφαλαίου της BIO – CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε., έναντι τιµήµατος 
€ 450.000, µε αποτέλεσµα να ελέγχει πλέον το 100% της εν λόγω εταιρείας. 
 
 
Στις 28 Ιανουαρίου 2010, το ∆.Σ.  εξέλεξε ως Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. τον κ. Αντώνιο Μιχόπουλο σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του ∆.Σ. κ. Φλόηντ Αντωνυ Ραππ. 
 
(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης 
προσφέροντας 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 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί το 
2009 στο 10% 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. 
 
1. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισµό  
 
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τοµέας παροχής υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει µία συνεχή ανάπτυξη µε τις 6 
µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν το 55% των συνολικών εσόδων 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. Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ κατέχει σήµερα µια σηµαντική θέση στον 
ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και µε τη 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 Εταιρεία διακόψει την αναπτυξιακή της και επενδυτική της πολιτική και δεν 
αναπτύξει νέες συνεργασίες, ενδεχοµένως να επηρεαστεί σηµαντικά η ανταγωνιστική της θέση. 
 
2. Εξάρτηση από συµβάσεις µε ασφαλιστικές εταιρείες  
 
Η Εταιρία υπέγραψε στις 17/05/2007 σύµβαση µε τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία ως εταιρεία ασφαλιστικής 
πρακτόρευσης 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. 
 
3. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη 
πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές 
υποχρεώσεις πλην του Οµίλου Ευαγγελισµού, που διατηρεί δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο, προς εκµετάλλευση 
χαµηλότερων επιτοκίων. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. Από 
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τον ∆εκέµβριο του 2008, µε την εξαγορά του ιδιωτικού Οµίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας Genesis 
Holding A.S., στην Τουρκία, ο οποίος ως νόµισµα λειτουργίας έχει την τουρκική λίρα, µπορεί στο µέλλον να 
προκύψει συναλλαγµατικός κίνδυνος από την ενοποίησή του, ο οποίος όµως στην δεδοµένη χρονική στιγµή 
δεν επηρεάζει σηµαντικά τα στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων.  
 
Επίσης, ο Όµιλος επηρεάζεται από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρώ έναντι του 
τοπικού νοµίσµατος (Lek), αναφορικά µε την επένδυση στην Αλβανία, µόνο ως προς τα στοιχεία της Καθαρής 
Θέσης από την µετατροπή του ισολογισµού της εταιρείας σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση όµως, η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους, που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί 
την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα κατά την 31.12.2009 : 
 

CHF TRY USD LEK RO N

Ονοµαστικά ποσά

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  13.657.171  4.797  6.753.676  211.487 

Χρηµ/κές υποχρεώσεις  (696.861)  (15.387.453)  -  (1.824.172)  (599.656)

Βραχυχρόνια έκθεση  (696.861)  (1.730.282)  4.797  4.929.504  (388.169)

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  7.904.295  -  34.701.204  872.899 

Χρηµ/κές υποχρεώσεις  (2.302.236)  (5.428.384)  -  -  (225.587)

Μακροχρόνια έκθεση  (2.302.236)  2.475.911  -  34.701.204  647.312 

31/12/2009

 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε µεταβολές συναλλάγµατος βάσει του µέσου όρου της διακύµανσης του εκάστοτε νοµίσµατος 
κατά τα δύο τελευταία έτη.  
 

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

31/12/2009

Αποτέλεσµα χρήσης (προ φόρων)  (299.910)  299.910  (184.720)  184.720  (480)  480  -  -  -  - 

Καθαρή Θέση  (299.910)  299.910  (184.720)  184.720  (480)  480  (3.963.071)  3.963.071  (25.914)  25.914 

USDTRYCHF LEK RO N

 
 
Σε περίπτωση αποδυνάµωσης του ευρώ έναντι των ανωτέρω ξένων νοµισµάτων  θα προκύψει η ίδια, αλλά 
αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα. 
 
4. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Επιδίωξη του Οµίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης µεταξύ του κόστους δανεισµού και 
των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταµειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι µεταβολές των 
επιτοκίων. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του στρατηγική 
προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού. Πολιτική του 
Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. 
Επίσης, πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου 
όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις έχουν βάση 
κυµαινόµενο επιτόκιο. Την 31η ∆εκεµβρίου 2009, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του 
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 
3-µηνου πλέον 100 µονάδες βάσης)  
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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% (2008: +/-1%). 
 

1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% -1%
Αποτέλεσµα χρήσης (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000) 540.000 (1.841.030) 1.841.030
Καθαρή Θέση (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000) 540.000 (1.841.030) 1.841.030

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σηµειώνεται, ότι στον υπολογισµό των ανωτέρω επιδράσεων, συµπεριλαµβάνεται το µετατρέψιµο οµολογιακό 
δάνειο που είχε εκδώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, το οποίο αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο 
της έκδοσής του κατά την 10.1.2009.  
 
5.  Κίνδυνος 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 ∆εκεµβρίου 2009 για τον Όµιλο αναλύεται ως 
εξής: 

31/12/2009

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 30.532.192 2.896.555
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

659.696 690.375 2.561.681 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 44.470.699 3.901.052 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 10.782.325 16.649.345 2.582.831 265.886

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 3.070.501 151.621.620 0 0

Σύνολο 58.983.222 172.862.392 35.676.705 3.162.441

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως εξής: 
 

31/12/2008

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 320.221.845 10.427.771 29.857.770 990.377
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

742.410 731.549 3.285.905 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 43.732.689 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 46.842.338 0 758.320 500.000

Σύνολο 411.539.282 11.159.320 33.901.994 1.490.377

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 για την Εταιρεία αναλύεται 
ως εξής: 
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31/12/2009

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 0 0
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

0 0 0 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 18.181.998 3.901.052 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 8.014.910 450.141 142.930 74.597

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0 108.000.000 0 0

Σύνολο 26.196.908 112.351.193 142.930 74.597

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 
 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως εξής: 
 

31/12/2008

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 316.015.300 0 0 0
Εµπορικές Υποχρεώσεις 15.000.890 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 39.905.392 0 41.800 0

Σύνολο 370.921.582 0 41.800 0

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Σηµειώνεται ότι, στα εταιρικά και ενοποιηµένα στοιχεία συµπεριλαµβάνεται και το µετατρέψιµο οµολογιακό 
δάνειο που είχε εκδώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, (ποσού την 31.12.2008 € 302.9 εκ.), το οποίο 
αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του στις 10.1.2009.  
 
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. 

 

6. Πιστωτικός Κίνδυνος  
 

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. 
 
H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 761.793 664.241 11.739 11.739

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 81.764.837 89.362.194 57.504.195 42.933.193

Σύνολο 111.637.927 289.602.542 79.211.794 232.752.897

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Σηµειώνεται ότι κατά την 31.12.2009, υφίστανται δεσµευµένες καταθέσεις µετρητών της Εταιρείας ποσού € 
24 εκ., προς εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου. 
 
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2009 και 
την 31.12.2008, αναλύεται ως εξής: 
 
Ενηλικίωση Εµπορικών Απαιτήσεων

Μη ληξιπρόθεσµες

0-3 µήνες 3-6 µήνες 6-12 µήνες >1 έτος και µη αποµειωµένες Σύνολο
2009 4.439.334 1.588.727 3.709.642 2.862.991 80.949.010 101.592.714
2008 2.510.018 1.715.360 834.970 2.875.260 81.426.586 89.362.194

-1

Μη ληξιπρόθεσµες
0-3 µήνες 3-6 µήνες 6-12 µήνες >1 έτος και µη αποµειωµένες Σύνολο

2009 1.583.358 962.325 2.587.180 1.245.291 47.488.958 60.019.890
2008 310.949 496.430 433.863 2.465.884 39.226.067 42.933.193

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες

Ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
7. ∆ιαχείριση 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 (going-concern) 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 των δανείων 
µειωµένης εξασφάλισης, µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται 
στον Ισολογισµό.  
 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύεται ως εξής:  
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 0 767.125 0 0

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (29.111.297) (199.576.107) (21.695.860) (189.807.965)

Κεφάλαιο 402.255.415 184.529.670 375.918.088 134.508.518

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Πλέον: ∆άνεια 192.032.620 361.913.955 108.000.000 312.953.140

Σύνολο κεφαλαίων 623.399.332 745.252.607 505.613.948 637.269.623

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 1:1,5 1:4,1 1:1,3 1:4,7

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
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  
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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. Σηµαντικό λόγο στην απόκλιση του δείκτη οφείλεται στη πρόωρη αποπληρωµή του Μ.Ο.∆.. 
 

(∆) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στις ευάλωτες οικονοµίες των χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  Κατά τη διάρκεια του 2009, 
παρατηρήσαµε περαιτέρω επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας και των αναπτυσσόµενων και αναδυόµενων 
αγορών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε.  
 
Σήµερα βρισκόµαστε στη διαδικασία λήψης µέτρων εκ µέρους των κυβερνήσεων και αυστηρού ελέγχου από τα 
κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή τους. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των 
µέτρων δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε ακρίβεια ως προς την επίδραση που θα έχουν στο οικονοµικό 
περιβάλλον σε βάθος χρόνου. Η ανάκαµψη των οικονοµιών, τόσο της ελληνικής όσο και των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε, θα καθυστερήσει χρονικά σε σχέση µε την ανάκαµψη των αναπτυγµένων οικονοµιών.      
Είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη χρήση του 2010, 
αλλά και το µεσοπρόθεσµο διάστηµα είναι συνυφασµένες µε την πορεία της Ελληνικής οικονοµίας. Η τρέχουσα 
οικονοµική ύφεση και οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες της Ελληνικής οικονοµίας συνθέτουν ένα περιβάλλον 
αβεβαιότητας και επηρεάζουν το σύνολο των κλάδων της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του κλάδου 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
Το 2010 θα είναι σίγουρα µια δύσκολη χρονιά για την Ελληνική αγορά, όπου θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις 
αρνητικές επιπτώσεις των µέτρων που έχουν ανακοινωθεί, όπως η περαιτέρω µείωση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος, οι περιορισµοί χρηµατοδότησης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, η 
αναδιάρθρωση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και η αύξηση του λειτουργικού κόστους από την αύξηση της 
έµµεσης φορολογίας (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κτλ).   
 
Η διοίκηση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ αντιλαµβανόµενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου 
όσο και του διεθνή κλάδου της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και σε συνδυασµό µε τις διαρκώς 
αυξανόµενες ανάγκες των ασθενών για νέες και ολοκληρωµένες υπηρεσίες έχει υιοθετήσει την πολιτική της 
συνεχούς δυναµικής ανάπτυξης των εργασιών του Οµίλου δίνοντας έµφαση στην βελτίωση των λειτουργικών 
επιδόσεων του Οµίλου και στην παροχή νέων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, ο Όµιλος συνεχίζει να κινείται µε 
γνώµονα το µακροπρόθεσµο συµφέρον των συµµετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας 
στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (added value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχµής 
(cutting edge technology), τη διάθεση καινοτόµων υπηρεσιών σε εξειδικευµένες αγορές (niche markets) 
έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας µε σεβασµό στον άνθρωπο, την 
κοινωνία  και το περιβάλλον. 
 

Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ αναγνωρίζοντας ότι ο κόσµος µεταβάλλεται ταχέως, προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα. Οι 
προτεραιότητες για το 2010, εστιάζονται στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στη µείωση του δανεισµού, στη 
µείωση του λειτουργικού κόστους, στη βελτίωση των µεριδίων που πιθανόν να προκύψουν από την 
αναδιάρθρωση της αγορά και στον περιορισµό των κεφαλαιουχικών δαπανών (κυρίως εξαγορών εταιρειών στην 
Ν.Α. Ευρώπη). Επίσης σηµαντικοί άξονες της πολιτικής του Οµίλου, είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων και της 
χρηµατοδότησης των επενδύσεων όπως αυτή εφαρµόστηκε ήδη από το 2007, µε παράλληλη µεγιστοποίηση της 
εκµετάλλευσης των συνεργιών εντός του Οµίλου. 
 
Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρµόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιµετωπίζονται 
αποτελεσµατικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκµεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα 
δηµιουργηθούν.  
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Παράλληλα, ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει την επένδυση στην κατασκευή του νέου νοσοκοµείου στην Αλβανία, το 
οποίο σε πλήρη ανάπτυξη θα έχει δυναµικότητα 220 κλινών. Το νέο νοσοκοµείο αναµένεται να αρχίσει να 
λειτουργεί στα µέσα του 2010 µε αρχική δυναµικότητα περίπου 120 κλινών διαθέτοντας Γενική Κλινική, 
Παιδιατρική Κλινική και Μαιευτική Κλινική. Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA αποτελεί τη µεγαλύτερη επένδυση 
(περίπου € 60 εκατ.) στο τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Αλβανία και αναµένεται να αποτελέσει 
πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το νέο νοσοκοµείο αναµένεται να έχει 
αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα του Οµίλου το 2010, λόγω της έναρξης λειτουργίας (pre-opening 
expenses), αλλά θα ενισχύσει περαιτέρω τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του Οµίλου και αναµένεται να 
προσδώσει αξία στη µετοχή της Εταιρείας.  
 
∆εδηλωµένη παραµένει η δέσµευση του Οµίλου στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί: τη 
γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των 
δραστηριοτήτων και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναµικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
 
Εν κατακλείδι οι στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της διοίκησης του Οµίλου, έχουν στόχο την 
καθετοποίηση, τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών και της θέσης του Οµίλου καθώς και τη περαιτέρω 
ενίσχυση του ώστε να αποτελέσει τον µεγαλύτερο όµιλο παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας στην 
Νοτιανατολική Ευρώπη.  
 

(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και 
των συνδεδεµένων µερών, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
 
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ν.3016 (Άρθρο 2, Παρ.4) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 
17.03.2010. 
 
Σηµαντικές συναλλαγές εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι σηµαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα µεταξύ της Εταιρείας και 
συνδεδεµένων µε αυτήν µερών είναι οι ακόλουθες: 
 

• Το µέρισµα του ∆.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. από την θυγατρική εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ύψους € 9,6 εκ., έναντι 
11,4 εκ. τη χρήση 2008.  

• Οι αγορές του ∆.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. που αφορούν σε προµήθεια υγειονοµικού υλικού και ειδικών υλικών 
από την θυγατρική της εταιρεία Y – Logimed ύψους € 19,4 εκ., έναντι € 16,1 εκ. τη χρήση 2008. 

• To χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας προς την Marfin Egnatia Τράπεζα ύψους € 6,3 εκ. από 
βραχυπρόθεσµο δανεισµό. 

 
Ο Όµιλος MIG αποτελεί συνδεδεµένο µέρος µε την Εταιρεία,  καθώς υφίσταται συµµετοχική σχέση και 
επιπλέον υπάρχουν κοινά µέλη στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα µε βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 5.811.680 6.397.435 2.190.266 1.594.078
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 467.513 669.120 192.398 89.021
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 50.000 462.952 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές 0 56.962 0 0
∆ικαιώµατα συµµετοχικών τίτλων 572.293 574.049 572.293 574.049
Σύνολο 6.901.487 8.160.517 2.954.957 2.257.148  
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∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειές 
τους). 
 
(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Για τη χρήση του 2009, το ∆.Σ. της Εταιρίας θα αποφασίσει για την µερισµατική πολιτική σε επόµενη 
συνεδρίασή του. 
 
(Ζ) Πληροφορίες και Επεξηγηµατική έκθεση του άρθρου 4 παρ 7 & 8 του Ν. 3556/2007 

 
Με το νόµο 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α’/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες 
διατάξεις», προσαρµόστηκε το Εθνικό ∆ίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 
390/38/31.12.2004).  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 & 8 του Ν. 3556/2007 το διοικητικό συµβούλιο υποβάλλει προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναλυτικές πληροφορίες της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 3556/2007 και την 
επεξηγηµατική έκθεση της παρ. 8 του ιδίου άρθρου και νόµου, οι οποίες ενσωµατώνονται στην έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

1. ∆ιάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το καταβεβληµένο 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. 
 
Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.1.2009 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ 
και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93), µε µετρητά, µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών 
µετόχων, µε την έκδοση τριάντα επτά εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 
εβδοµήντα τριών (37.689.273) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών 
του ευρώ (0,41 €) και µε τιµή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20 €), της εξήντα επτά 
εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(67.463.798,67 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω µετοχών αγοµένης σε πίστωση 
λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον». 
 
Με τη ολοκλήρωση της αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξήντα έξι 
εκατοµµυρίων εννιακοσίων εξήντα µίας χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών του 
ευρώ (66.961.275,03 €) διαιρούµενο σε εκατόν εξήντα τρία εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν 
ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ 
(0,41 €) η καθεµία. 
 
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται µέτοχος ο εγγεγραµµένος στα αρχεία της  ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ 
(πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”)  κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 
2190/1920. 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 : 
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• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. Η Εταιρία 

διαθέτει στους µετόχους το ποσό που προβλέπεται απο το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή 
του µερίσµατος Το ποσό αυτό διανέµεται από την Εταιρία ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου 
µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος , εγγεγραµµένος 
στα αρχεία της  ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ (πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”) 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 ∆ηµόσιο 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 ∆ιοικητικού 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. 

 

Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

 

2. 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 ονοµαστικές µετοχές εισηγµένες σε 
Χρηµατιστηριακή αγορά. 
 

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά το Π.∆. 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 % 

MARFIN INVESTMENT GROUP 14,13% 

Ιωάννα Αρβανίτη  5,56 % 

Λοιποί Μέτοχοι µε <5% 50,08% 

Σύνολο 100,00% 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται. 
 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται από το Καταστατικό. 
 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 
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∆εν 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. 
 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού. 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1920. 
 

8. Αρµοδιότητα του ∆.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 Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του Καταστατικού της, το ∆ιοικητικό 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 ∆.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. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 
προσωπικό, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 
άρθρου 42ε, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών κατά τους ειδικότερους 
όρους της απόφασης αυτής. Ως δικαιούχοι µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθµό των µετοχών 
που µπορεί να εκδοθούν την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους 
ή τις κατηγορίες αυτών και την µέθοδο προσδιορισµού της τιµής απόκτησης, την διάρκεια του προγράµµατος, 
καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Η ονοµαστική αξία των µετοχών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, 
συνολικά , βάσει του Νόµου το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία της 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες 
 

10. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη το ∆.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.  
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009 έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hygeia.gr. 
 
Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2010 
Κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Σταύρου  
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆.Π.Χ.Α.), ΩΣ 

ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 
στις 19.03.2010 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.hygeia.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑΑ, όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του 
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και 
δηµοσιοποιήσεώς τους. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που 
προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  µία γενική 
ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών  
της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

Σηµ. 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώµατα Πάγια 11.1 253.497.556 233.278.633 104.147.161 101.672.447
Υπεραξία επιχείρησης 11.2 230.146.335 230.228.656 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.3 148.298.476 150.486.938 3.264.189 3.679.886
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 11.4 0 0 361.246.205 368.116.898
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11.5 0 294.121 0 58.694
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 11.6 761.793 664.241 11.739 11.739
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.7 166.745 169.314 166.745 169.314
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 11.8 488.220 701.314 228.370 249.171
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11.9 5.194.776 5.356.001 2.206.602 2.612.629
Σύνολο 638.553.901 621.179.218 471.271.011 476.570.778
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέµατα 11.10 10.758.815 9.854.756 1.898.736 2.183.995
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11.11 81.764.837 68.058.202 57.504.195 37.115.703
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 11.12 19.827.877 21.303.992 2.515.695 5.817.490
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.13 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
Σύνολο 141.462.826 298.793.057 83.614.486 234.925.153

Σύνολο Ενεργητικού 780.016.727 919.972.275 554.885.497 711.495.931

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 11.14 66.961.275 51.508.673 66.961.275 51.508.673
Υπερ το άρτιο 11.14 310.931.854 258.756.457 310.931.855 258.756.457
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 39.042 0 0 0
Λοιπά αποθεµατικά 11.15 4.731.608 7.785.354 4.212.607 6.735.151
Αποτελέσµατα εις νέον 16.502.328 22.065.756 15.508.211 7.316.202
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 399.166.107 340.116.240 397.613.948 324.316.483
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 32.200.605 43.222.412 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.9 50.173.061 50.524.703 7.908.205 8.002.043

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11.16 12.927.007 12.698.051 7.858.687 8.376.182

Επιχορηγήσεις 11.17 671.419 716.519 0 0
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 11.18 35.990.429 33.135.331 0 0
Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 11.19 11.945.909 11.090.461 2.739.246 2.900.000
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 290.391 257.364 74.597 41.800
Σύνολο 111.998.216 108.422.429 18.580.735 19.320.025
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.20 48.371.751 71.022.590 22.083.050 44.939.867
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 11.21 7.674.978 8.568.260 428.573 0
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 11.18 156.042.191 328.778.624 108.000.000 312.953.140
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 11.19 2.247.860 0 0 0
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 11.22 22.315.019 19.841.720 8.179.191 9.966.416
Σύνολο 236.651.799 428.211.194 138.690.814 367.859.423

Σύνολο Υποχρεώσεων 348.650.015 536.633.623 157.271.549 387.179.448
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 780.016.727 919.972.275 554.885.497 711.495.931

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σηµείωση  
 
Σηµειώνεται, ότι η Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Χρήσης 2008, έχει αναπροσαρµοστεί, λόγω της 
οριστικοποίησης της διαδικασίας καταµερισµού του κόστους αγοράς του Οµίλου Genesis, η οποία αφορά 
απόκτηση, που πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008. ∆εν έχουν επηρεαστεί τα κονδύλια του 2007, 
όποτε δεν συντρέχει λόγος παρουσίασης των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2007 (Σηµείωση 11.35).  
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Οι συννηµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Σηµ.
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 11.23 353.383.660 281.820.888 141.423.841 132.707.790

Κόστος πωληθέντων 11.25  (298.448.654)  (230.767.323)  (115.443.359)  (109.568.440)

Μικτό Κέρδος 54.935.006 51.053.565 25.980.482 23.139.350
Έξοδα διοίκησης 11.25  (25.940.019)  (21.035.273)  (9.658.529)  (10.676.250)

Έξοδα διάθεσης 11.25  (5.370.730)  (2.631.570)  (847.390)  (448.675)

Λοιπά έσοδα 11.26 9.679.932 11.763.109 2.305.729 5.290.258
Λοιπά έξοδα 11.26  (3.992.753)  (5.357.162)  (814.758)  (1.618.957)

Λειτουργικό κέρδος 29.311.436 33.792.668 16.965.534 15.685.726
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 11.28  (338.292)  (324.097)  (279.770) 0

Χρηµατοοικονοµικά κόστη 11.27  (14.861.049)  (30.039.910)  (9.839.960)  (26.527.503)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 11.27 3.281.187 11.979.930 2.073.950 10.168.472

Έσοδα από µερίσµατα 0 9.376.583 11.447.764

Κέρδη /(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούµενες µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης

 (20.568) 139.341 0 0

Κέρδη προ φόρων 17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459

Φόρος εισοδήµατος 11.29  (13.474.382) 5.249.840  (4.738.699) 795.877

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 3.898.332 20.797.772 13.557.638 11.570.336

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής 8.937.404 21.027.122 13.557.638 11.570.336

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (5.039.072)  (229.350) 0 0

CHECK 0 0 0 0
-1
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

49.574.755 49.773.490 24.913.121 22.757.336 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
(Εγκύκλιος 34 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

49.431.702 49.662.988 24.893.460 22.757.336 

Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

11.30 0,0811 0,1674 0,1230 0,0921
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 3.898.332 20.797.772 13.557.638 11.570.336 

Λοιπά συνολικά έσοδα:
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού :

0 0

  - κέρδη /(ζηµιές) τρέχουσας περιόδου 14.174 0 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

 (2.982.016)  (794.616) 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων  (2.967.842)  (794.616) 0 0

Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων

24.868 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 
φόρους

 (2.942.974)  (794.616) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά 
φόρων

955.358 20.003.156 13.557.638 11.570.336

Κατανεµηµένα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής 1.570.192 20.335.979 13.557.638 11.570.336

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (614.834)  (332.823) 0 0  
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Οι συννηµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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Σηµειώσεις 
 
Α) Σηµειώνεται, ότι η Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Χρήσης 2008, έχει αναπροσαρµοστεί, λόγω της 
οριστικοποίησης της διαδικασίας καταµερισµού του κόστους αγοράς του Οµίλου Genesis (Παραπέµπουµε 
ειδικότερα στη σηµείωση 11.35). 
 
Β) Σηµειώνεται, ότι στα Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 
Αποσβέσεων του Οµίλου της χρήσης 2009 βάσει της εγκύκλιου αρ.34 της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν 
προστεθεί οι αποσβέσεις του Οµίλου (ποσού € 20.263.319) µετά από το συµψηφισµό τους µε τις αντίστοιχες 
αποσβέσεις των επιχορηγήσεων του Οµίλου (έσοδο ποσού € 143.053), όπως ορίζεται από την ανωτέρω 
εγκύκλιο. 
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3.Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Κέρδη εις Νέον 
Ίδια κεφάλαια 

αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής

Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 51.508.673 263.355.168 0 3.415.177 13.337.724 331.616.742 26.863.893 358.480.635

Mείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους 
µετόχους 0 (4.598.710) 0 0 (5.451.763) (10.050.473) 0 (10.050.473)
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης 0 0 0 0 (10.050.473) (10.050.473) 0 (10.050.473)
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων εις νέον 0 0 0 1.110.825 3.203.061 4.313.886 (4.313.886) 0
Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 0 0 0 574.049 0 574.049 0 574.049
Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών 0 0 0 0 0 0

17.601.148
17.601.148

Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 (639.728) (639.728)
Απ'ευθείας µεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 646.685 0 646.685 0 646.685
Αποθεµατικό Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 0 0 0 2.481.499 0 2.481.499 0 2.481.499
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0 -4.598.710 0 4.813.058 (12.299.175) (12.084.827) 12.647.534 562.707

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 21.051.646 21.051.646 (204.826) 20.846.820
Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 0 0 0 (442.881) 84 (442.797) (351.835) (794.632)
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 0 0 0 (442.881) 84 (442.797) (351.835) (794.632)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 (442.881) 21.051.730 20.608.849 (556.661) 20.052.188
Υπόλοιπο την 31/12/2008 51.508.673 258.756.457 0 7.785.354 22.090.279 340.140.764 38.954.766 379.095.530

Υπόλοιπο την 1/1/2009 51.508.673 258.756.457 0 7.785.354 22.090.279 340.140.764 38.954.766 379.095.530
Προσαρµογές κονδυλίων από τον καταµερισµό του κόστους 
αγοράς θυγατρικών εταιρειών

11.35
0 0 0 0 (24.524) (24.524) 4.267.645 4.243.121

Αναθεωρηµένο Υπόλοιπο την 1/1/2009 51.508.673 258.756.457 0 7.785.354 22.065.756 340.116.240 43.222.412 383.338.652

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 15.452.602 67.463.799 0 0 0 82.916.401 0 82.916.401
Mείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους 
µετόχους (15.075.709) 0 0 0 0 (15.075.709) (36.574) (15.112.283)
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο 15.075.709 (15.075.709) 0 0 0 0 0 0
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης 0 0 0 0 (6.281.546) (6.281.546) 0 (6.281.546)
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων εις νέον 0 0 0 1.261.647 (1.261.647) 0 0 0
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (212.692) 0 0 0 (212.692) 0 (212.692)
Αγορά θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 (30.921) (30.921)
'Αυξηση / (µείωση) ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές 0 0 0 (8.432.443) 0 (8.432.443) 0 (8.432.443)
'Αυξηση / (µείωση) ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές 0 0 0 8.432.443 (8.432.443) 0 0 0
Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 (39.000) 0 (39.000) (722.911) (761.911)

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
0 0 0

572.293
0 572.293 0 572.293

Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 (2.448.220) (2.448.220)
Επίδραση από οριστικοποίηση τιµήµατος αγοράς θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 (1.974.428) (1.974.428)
Απ'ευθείας µεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 154.846 154.846 (154.846) 0
Αποθεµατικό Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 0 0 0 (2.481.499) 1.319.960 (1.161.539) 0 (1.161.539)
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 15.452.602 52.175.398 0 (686.559) (14.500.830) 52.440.610 (5.367.900) 47.072.710

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 0 8.937.404 8.937.404 (5.039.072) 3.898.332
Λοιπά συνολικά έσοδα:
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

   - κέρδη/(ζηµιές) τρέχουσας περιόδου 0 0 14.174 0 0 14.174 0 14.174
 Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 0 0 0 (2.367.182) 0 (2.367.182) (614.834) (2.982.016)
 Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων 0 0 24.868 0 0 24.868 0 24.868
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 0 0 39.042 (2.367.182) 0 (2.328.140) (614.834) (2.942.974)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 39.042 (2.367.182) 8.937.404 6.609.265 (5.653.907) 955.358
Υπόλοιπο την 31/12/2009 66.961.275 310.931.854 39.042 4.731.608 16.502.328 399.166.107 32.200.605 431.366.712  

Οι συννηµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Κέρδη εις Νέον 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 51.508.673 263.355.168 3.319.639 11.608.064 329.791.544

Mείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους 
µετόχους 0 (4.598.710) 0 (5.451.762) (10.050.472)
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης 0 0 0 (10.050.473) (10.050.473)
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων εις νέον 0 0 532.126 (532.126) 0
Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 0 0 574.049 0 574.049
Απ'ευθείας µεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 (172.162) 172.162 0
Αποθεµατικό Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 0 0 2.481.499 0 2.481.499
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 0 (4.598.710) 3.415.512 (15.862.199) (17.045.397)

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 11.570.336 11.570.336
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 0 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 11.570.336 11.570.336
Υπόλοιπο την 31/12/2008 51.508.673 258.756.457 6.735.151 7.316.202 324.316.483

Υπόλοιπο την 1/1/2009 51.508.673 258.756.457 6.735.151 7.316.202 324.316.483

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 15.452.602 67.463.799 0 0 82.916.401
Mείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους 
µετόχους

(15.075.709)
0 0 0 (15.075.709)

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο 15.075.709 (15.075.709) 0 0 0
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης 0 0 0 (6.281.546) (6.281.546)
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων εις νέον 0 0 404.042 (404.042) 0
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (212.693) 0 0 (212.693)
Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 0 0 572.293 0 572.293
Απ'ευθείας µεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 (1.017.379) 0 (1.017.379)
Αποθεµατικό Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 0 0 (2.481.499) 1.319.960 (1.161.540)
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 15.452.602 52.175.397 (2.522.543) (5.365.628) 59.739.828

 Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 13.557.638 13.557.638
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 0 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων 0 0 0 13.557.638 13.557.638
Υπόλοιπο την 31/12/2009 66.961.275 310.931.855 4.212.607 15.508.211 397.613.948  
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Οι συννηµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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4.Κατάσταση ταµειακών ροών 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ.
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 11.31 26.341.330 41.126.646 20.638.893 11.520.769
Καταβληθέντες τόκοι  (15.131.828)  (18.362.451)  (12.173.803)  (15.153.504)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (8.687.131)  (5.030.701)  (354.365)  (1.322.623)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.522.371 17.733.494 8.110.725  (4.955.358)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων 11.1  (37.042.269)  (27.769.400)  (9.341.835)  (9.497.323)
Αγορές ασώµατων παγίων 11.3  (1.083.097)  (2.453.961)  (393.568)  (341.834)
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων 210.319 294.613 60.000 2.198.886
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 50.000 10.801.235 11.447.764
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εµπορικού χαρτοφυλακίου  (31.959)  (127.939) 0 0
Αγορά / Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 11.4  (23.875.669)  (39.848.862)  (20.962.749)  (52.494.243)
Αγορές ∆ιαθέσιµων προς Πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων  (51.418) 0 0 0
Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.488.378 10.955.002 2.073.950 9.227.186
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 264.538 822.658 98.304 0
∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη 0 0  (14.671.710)  (4.041.549)
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (59.121.177)  (58.077.889)  (32.336.373)  (43.501.113)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών 82.703.708 250.000 82.703.708 0
∆άνεια αναληφθέντα 323.976.819 323.024.039 275.000.000 316.516.188
∆άνεια πληρωθέντα  (493.268.434)  (70.546.514)  (479.953.140)  (61.999.958)
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής  (6.787.069)  (10.688.030)  (6.281.546)  (10.066.372)
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία  (928.005) 0 0 0
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων  (906.535)  (884.078) 0  (75.517)
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους  (15.411.512)  (10.034.574)  (15.075.709)  (10.034.574)
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (110.621.029) 231.120.843  (143.606.687) 234.339.767

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (167.219.835) 190.776.448  (167.832.335) 185.883.296
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 199.576.107 8.870.650 189.807.965 3.924.669
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (3.244.975)  (70.991)  (279.770) 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965  
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5.Γενικές πληροφορίες για τον Όµιλο 

 
Το «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 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 Εκδότρια Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και 
Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο κατά καιρούς έχει εκσυγχρονιστεί ανάλογα.  
 
Οι διοικητικές υπηρεσίες του «Οµίλου ΥΓΕΙΑ» στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφ. Καποδιστρίου 
30 & Πεντελικού (ΤΚ 151 23). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι µετοχές της είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
 
Τον Ιανουάριο του 2006 η MARFIN INVESTMENT GROUP απέκτησε τον έλεγχο της Εκδότριας Εταιρείας και 
εντός των επόµενων µηνών προχώρησε σε µια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες (εξαγορές, 
συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων εταιρειών) µε στρατηγικό στόχο τη δηµιουργία του µεγαλύτερου οµίλου 
παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Σήµερα, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» έχει 
παρουσία σε 5 χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης και κατέχει 9 ιδιωτικά νοσοκοµεία στην Ελλάδα, την 
Τουρκία και την Κύπρο, µε άδειες συνολικής δυναµικότητας 1.628 κλινών µε συνολικά 72 χειρουργικές 
αίθουσες, 42 αίθουσες τοκετών και 22 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Με την ολοκλήρωση του 
Νοσοκοµείου «HYGEIA HOSPITAL TIRANA» στην Αλβανία στο εντός του 2010, ο Όµιλος θα διαθέτει 10 
νοσοκοµεία µε άδειες συνολικής δυναµικότητας 1.848 κλινών, απασχολώντας περίπου 4.500 εργαζοµένους 
και περισσότερους από 4.000 συνεργάτες ιατρούς.  
 
Η Εκδότρια Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα εξής νοσοκοµεία: το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», την 
«ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ», το «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ», το 
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ», τον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΠΑΦΟΥ», το «AVRUPA SAFAK HOSPITAL», το «JFK 
HOSPITAL», το «GOZTEPE SAFAK HOSPITAL»,  το «ISTANBUL SAFAK HOSPITAL» και το «HYGEIA 
HOSPITAL TIRANA». 
 
Επίσης, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων µε την δηµιουργία δικτύου 
στην Ευρώπη, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή. Ήδη από τον Ιούλιο του 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί η 
«Stem-Health Hellas Α.Ε.» στην Ελλάδα, ενώ από το Μάιο του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία της «Stem-
Health Unirea S.Α.» στην Ρουµανία. Τέλος, ο Όµιλος «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει εταιρείες εµπορίας ειδικών υλικών 
και αναλωσίµων («Y-LOGIMED A.E.»), φαρµακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης («Y-
PHARMA A.E.»), οι οποίες εφοδιάζουν τα νοσοκοµεία του οµίλου και άλλες ιδιωτικές κλινικές µε το 
απαραίτητο υγειονοµικό και φαρµακευτικό υλικό.    
 
Το «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν 
διαγνωστικές υπηρεσίες µέσω των δηµοσίων ταµείων τους και ασφαλιστικών οργανισµών. Καθ’ όλη την 
διάρκεια της ιστορίας της, η Εταιρεία επεδίωξε να συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
υγείας µε σεβασµό στον άνθρωπο, την κοινωνία  και το περιβάλλον. 
 
Το «∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» την 31.12.2009 απασχολούσε 1.154 υπαλλήλους έναντι 1.119 την 31.12.2008, 
ενώ ο Όµιλος 4.293 έναντι 4.061 την 31.12.2008. 
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6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 

6.1 ∆ήλωση Συµµόρφωσης 

 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 που καλύπτουν τη 
χρήση από την 1η Ιανουαρίου  έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2009, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 
Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31/12/2009. 
 
Ο Όµιλος εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές 
αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σηµείωση 7, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε 
όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους. 
 
6.2  Βάση Επιµέτρησης  

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 
αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων: 

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων (περιλαµβάνονται και τα παράγωγα), 

• χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και 
• επενδύσεων σε ακίνητα. 

 
6.3  Νόµισµα Παρουσίασης 

 
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου, 
δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία 
και οι περισσότερες θυγατρικές της. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που 
παρουσιάζονται στις συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι 
ακριβώς ίσα µε τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, παροµοίως για τα 
ποσοστά. 
 
6.4  Χρήση Εκτιµήσεων  

 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και την άσκηση 
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιµήσεις της 
∆ιοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιµώνται ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, 
το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισµένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις 
παρουσιαζόµενες εκτιµήσεις για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
 
Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε την ιστορική εµπειρία και 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για την έκβαση µελλοντικών γεγονότων που 
θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάµενες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το 
µέλλον και ως συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 
λογιστικούς υπολογισµούς. 
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Οι τοµείς που απαιτούν τον µεγαλύτερο βαθµό κρίσης καθώς και οι τοµείς στους οποίους οι εκτιµήσεις και οι 
παραδοχές έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
σηµείωση 8. 
 
6.5 Ανακατατάξεις Κονδυλίων Προηγούµενης Χρήσης  

 
Ποσό € 2.303.797 το οποίο αφορούσε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µεταφέρθηκε από το κονδύλι 
«Λοιπά Έξοδα» στο κονδύλι «Κόστος Πωληθέντων» στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Οµίλου και 
της Εταιρείας της χρήσης 2008, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του 
Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2009. Από την ανωτέρω ανακατάταξη δεν επηρεάστηκαν τα κέρδη προ 
και µετά φόρων καθώς και το EBITDA του Οµίλου και της Εταιρείας. Επηρεάστηκε µόνο το µικτό κέρδος το 
οποίο διαµορφώθηκε από 18,9 % σε 18,1 % για τον Όµιλο και από 19,2 % σε 17,4 % για την Εταιρεία 
 
6.6 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

 
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 

6.7 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές 

 
6.7.1 Ανασκόπηση Μεταβολών και τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2009 
 
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και που  η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη  των οικονοµικών καταστάσεων που 
καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 31/12/2009. Επιπλέον, ο Όµιλος προχώρησε σε πρόωρη υιοθέτηση του 
αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». Τα παρακάτω ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεις καθώς και νέες διερµηνείες είχαν 
για πρώτη φορά εφαρµογή κατά τη χρήση 2009: 
 

• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (αναθεώρηση 
2007) στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις και εφαρµόσθηκε αναδροµικά. Οι βασικές αλλαγές 
αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής θέσης που 
προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (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. 
 
Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1 έχουν εφαρµογή και στο ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 
αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». 
 
Ο ‘Οµιλος 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. 
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• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». 

Ο Όµιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ∆ΠΧΑ 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Το πρότυπο έχει 
εφαρµοσθεί αναδροµικά µε προσαρµογή δηλαδή στους λογαριασµούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 
2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
διαφέρουν από αυτά που είχαν δηµοσιευθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2008. 
Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος 
αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τοµείς για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όµιλος πλέον 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του εκάστοτε τοµέα µε βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για 
σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 
 

1. Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα βασίζονται στα αποτελέσµατα προ φόρων κάθε ξεχωριστού τοµέα 
πληροφόρησης. Στα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων περιλαµβάνονται, το χρηµατοοικονοµικό 
κόστος και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από 
επενδύσεις στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών. 

2. Επιπλέον, η ∆ιοίκηση του Οµίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανοµή 
των πόρων στους λειτουργικούς της τοµείς αλλά και για τον σκοπό της µέτρησης της αποδοτικότητας 
των τοµέων, δεν λαµβάνει 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. 
 

Στη σηµείωση 10 πραγµατοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών 
τοµέων της επιχείρησης και των ακολουθούµενων. 
 

• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 23 « Κόστος ∆ανεισµού» 

Ο Όµιλος επίσης υιοθέτησε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 « Κόστος ∆ανεισµού». Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 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. 
 
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 επηρεάζει κατά βάση την χρονική στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο 
παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηµατοοικονοµικό κόστος έναντι αποσβέσεων).  
 
Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου θα επηρεάσει τον Όµιλο στο βαθµό, που θα προβεί στη 
κατασκευή νέων νοσοκοµειακών µονάδων.  
 

• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27: «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», του 
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» όσον αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών σε 
θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του 
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 28: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισµός για επενδύσεις σε συγγενείς».  
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Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε 
κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανοµές  
 
κερδών που είχαν σχηµατισθεί πριν την ηµεροµηνία απόκτησης των συµµετοχών. Οι εν λόγω διανοµές θα 
καταχωρούνται πλέον στα αποτελέσµατα ως έσοδα από µερίσµατα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν 
επίσης αλλαγές στο ∆ΛΠ 36 – Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την 
αποµείωση συµµετοχών, µε βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω της διανοµής 
µερισµάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά 
συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη η 
διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισµού του κόστους 
κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, µε βάση την εύλογη αξία 
των συµµετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν µε το προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Σε 
προηγούµενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριµένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη 
συµµετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών µε 
αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη µείωση µιας συµµετοχής σε θυγατρική 
που δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσµατα της περιόδου που 
πραγµατοποιούνταν. Σύµφωνα, µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 27 όλες οι αυξήσεις και οι µειώσεις συµµετοχών 
σε θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µε καµία επίδραση στην υπεραξία 
και στα αποτελέσµατα της περιόδου. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου µιας θυγατρικής ως αποτέλεσµα 
µιας συναλλαγής, το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί  ο Όµιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων 
των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των µη ελεγχουσών συµµετοχών, στην τρέχουσα 
αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωµα παραµένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, αναγνωρίζεται 
στην εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζηµιά από την 
απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου ως η διαφορά µεταξύ των εισπράξεων, 
αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρµογών. 
 

• Πρόωρη Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του 
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης 
περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι 
αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα 
αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο 
µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και 
από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν 
µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. 
 
Ο  Όµιλος προχώρησε στην πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 για συνενώσεις επιχειρήσεων 
οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εφαρµογή του επηρέασε τη λογιστική 
της εξαγοράς της Μαγνητική Α.Ε. από το ∆.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε., στην τρέχουσα περίοδο, καθώς και την 
αποτύπωση της αύξησης  των ποσοστών στις εταιρείες Λητώ Α.Ε. και Λητώ Συµµετοχών Α.Ε. κατά το 
πρώτο τρίµηνο του 2009. Η επίδραση του ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» σχετίζεται µε : 

• Την Αποτίµηση σε εύλογη αξία του ποσοστού (20%) που κατείχε το ∆.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. στη 
Μαγνητική Α.Ε., πριν την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού (80%) κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
Παράλληλα, η υπεραξία που αναγνωρίσθηκε υπολογίστηκε ως η διαφορά του αθροίσµατος α) του 
ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε, αποτιµώµενο σε εύλογες αξίες και β) της εύλογης αξίας κάθε 
προηγούµενα διακρατούµενης επένδυσης, µειωµένου κατά την καθαρή αξία, κατά την ηµεροµηνία 
της απόκτησης των αποκτηθέντων αναγνωρίσιµων στοιχείων του ενεργητικού, και των 
αναληφθείσων υποχρεώσεων, όπως αυτές έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε το IFRS 3 (δηλ. σε 
εύλογες αξίες).  

• Παράλληλα, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α 3 
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� Η υπεραξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της αγοράς και όχι κατά την ηµεροµηνία 
της ανταλλαγής 

� Μειώνονται σηµαντικά µεταγενέστερες µεταβολές στην επιµέτρηση της υπεραξίας. Συνέπεια 
αυτού είναι να διενεργούνται περισσότερες τροποποιήσεις στα αποτελέσµατα χρήσης µετά 
την ηµεροµηνία εξαγοράς 

� Παρέχεται η επιλογή οι µη ελέγχουσες συµµετοχές (να µπορούν να αποτιµηθούν στην 
εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 

� Τα ενδεχόµενα ανταλλάγµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταγενέστερες 
µεταβολές απεικονίζονται στη κατάσταση αποτελεσµάτων (εάν πρόκειται για 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση).  

� Τα κόστη της συνένωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
� Όλες οι ταξινοµήσεις που είχε διενεργήσει ο αποκτώµενος στα βιβλία του 

επαναπροσδιορίζονται κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης µε εξαίρεση τις ταξινοµήσεις 
των µισθώσεων και ασφαλιστικών συµβολαίων 

� Κατά την απώλεια ελέγχου σε µία θυγατρική, η εναποµένουσα επένδυση αναγνωρίζεται 
στην εύλογη αξία της κατά την ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου. Αυτή η εύλογη αξία 
περιλαµβάνεται στον υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµιάς. 

� Το µερίδιο των µη ελεγχουσών συµµετοχών µπορεί να εµφανιστεί και µε αρνητικό πρόσηµο 
σε αντίθεση µε τη προηγούµενη έκδοση του προτύπου η οποία δεν έδινε αυτή τη 
δυνατότητα (µειωνόταν µέχρι το µηδέν). 

� Εισάγονται καινούργιες και συγκεκριµενοποιούνται απαιτήσεις σχετικά µε α) τον διαχωρισµό 
του πληρωτέου ανταλλάγµατος στα συστατικά του µέρη β) αντικατάσταση παροχών 
βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους, γ) ευνοϊκές ή  δυσµενείς συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων του αποκτώµενου, δ) τυχόν επαναποκτηθέντα δικαιώµατα, ε) στοιχεία του 
ενεργητικού συνδεδεµένα µε αποζηµιώσεις . 

 
• ∆ΛΠ 39 : «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του 

∆ΛΠ 39 για ενσωµατωµένα παράγωγα σε περιπτώσεις αναταξινόµησης 
χρηµατοοικονοµικών µέσων   

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιµούν εάν χρειάζεται να διαχωρίζουν ένα 
ενσωµατωµένο παράγωγο από ένα υβριδικό χρηµατοοικονοµικό µέσω στις περιπτώσεις αναταξινόµησης 
ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που αποτιµάται στην εύλογη αξία του.  
 

• Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (∆ΣΛΠ) προχώρησε µέσα στο 2009 στην έκδοση «Βελτιώσεις 
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης 
των ∆ΠΧΑ και περιλαµβάνει µια σειρά µικρών τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες 
πραγµατοποιούνται προκειµένου να επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισµός κανόνων και να απαλειφθούν 
τυχόν ασυνέπειες µεταξύ των προτύπων.  
Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα περίοδο και δεν έχουν 
σηµαντική επίπτωση στον Όµιλο.  
 

Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν 
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 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 ∆ιερµηνεία 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων 
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πιστότητας πελατών που µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής 
πώλησης. Η  Ε∆∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2008.  
 

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.  

Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται µόνο οι 
προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ηµεροµηνία 
παραχώρησης.  
Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2009.  
 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα»  

Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εύλογη αξία και τροποποιεί 
τις γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση µε την εύλογη αξία, η τροποποίηση 
απαιτεί τη γνωστοποίηση µιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, καθώς επίσης και συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε 
οποιεσδήποτε µεταφορές µεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας και λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση µε 
το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο 
ρευστότητας σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τα στοιχεία του ενεργητικού που 
χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές πληροφορίες δεν απαιτείται να 
παρουσιαστούν  καθώς αυτό δεν προβλέπεται  στις µεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης. Η ανωτέρω 
τροποποίηση εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009.  
 

• ∆ΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο).   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια 
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων 
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρµόζεται από 
επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Ο Όµιλος εκτιµά ότι τα 
Πρότυπα και οι διερµηνείες αυτές δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του. Στις σηµειώσεις 
6.7.2 και 6.7.3 παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που θα υιοθετήσει ο Όµιλος σε 
µεταγενέστερες περιόδους. 
 
6.7.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν 

ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα από την επιχείρηση  
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα 
υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί από το ∆ΣΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ, τα οποία όµως δεν 
είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει 
προγενέστερα υιοθετήσει. 
 

• ∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του 
∆ΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 
πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  
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Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/07/2009. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆ΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση 
Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την 
ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως 
«δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 
• Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18. 
• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε 
αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω 
υπεργολάβων. 
Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής 
ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να 
περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο ∆ΛΠ 8. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 636/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την 
Ε∆∆ΠΧΑ 15, το αργότερο από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους τους που αρχίζει 
µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του 
Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία 
µητρική επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ∆ιερµηνείας 16 είναι η παροχή 
καθοδήγησης σχετικά µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 
αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά 
πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη 
διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού 
Η ∆ιερµηνεία 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που 
προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να 
καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία 
εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο 
εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για 
αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών. 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού» 
εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Οκτώβρη 2008. 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 460/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 16, το αργότερο από 
την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους τους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα 
πληρωτέα µερίσµατα. 
Σκοπός της ∆ιερµηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να 
αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει 
λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και 
της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.  
Η ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από 
τις επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό 1142/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 17, το αργότερο από την 
ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου τους οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. 
Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις 
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 3 (όπως 
αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆ΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆ΠΧΑ 5 (όπως 
τροποποιήθηκε από την παρούσα ∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. Η 
διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στον Όµιλο. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 
18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει 
από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο 
η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε 
σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα 
παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του 
πελάτη µε το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 
ταυτόχρονα). Η ∆ιερµηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του 
ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο 
µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε 
αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική 
αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες.  
Η Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για 
τέτοιου είδους µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 01/07/2009. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 18, το αργότερο από την ηµεροµηνία έναρξης του 
πρώτου τους οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Η διερµηνεία δεν είναι 
εφαρµόσιµη στον Όµιλο. 
 
6.7.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν 

ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 

Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία 
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και 
αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που 
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ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 
αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
 
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 
Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών 
µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση 
προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού, και 
β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
(αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων). 
Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο 
ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει 
επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η 
επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

Το ∆ΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του 
κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων 
σε συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. Οι τροποποιήσεις 
στο ∆ΠΧΑ εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2010. Η 
εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για 
Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση στοιχείων του 
ενεργητικού στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι 
εφαρµόσιµη στις εργασίες του Οµίλου. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 
Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που 
Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την 
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το 
∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον 
Όµιλο. 
 

• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»   

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση 
στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, 
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων 
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των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον 
ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών  
 
και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρµογή του 
αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο 
του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών 
προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η διερµηνεία δεν είναι 
εφαρµόσιµη στον Όµιλο. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η 
οντότητα  εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται 
κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. 
 
Πριν από τη δηµοσίευση της Ε∆∆ΠΧΑ 19, υπήρχε σηµαντική ποικιλοµορφία στη λογιστική αντιµετώπιση 
αυτών των συναλλαγών. Η νέα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2010, και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση. 
 
Η ∆ιερµηνεία 19 αφορά µόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. ∆εν έχει εφαρµογή όταν η 
πιστωτής είναι επίσης άµεσος ή έµµεσος µέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η 
οντότητα ελέγχονται από το ίδιο µέρος ή µέρη πριν και µετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής 
περιλαµβάνει διανοµής κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται 
µέσω έκδοσης συµµετοχικών τίτλων σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της χρηµατοοικονοµικής 
υποχρέωσης  είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρµογής της ∆ιερµηνείας. 
 
Η ∆ιερµηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιµετωπίζει λογιστικά την χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 
που έχει εξοφληθεί µε συµµετοχικούς τίτλους ως εξής: 

• η έκδοση συµµετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης ή 
ενός τµήµατος µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 41 του ∆ΛΠ 39 η οντότητα επιµετρά τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην 
εύλογη αξία, εκτός εάν δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα  
• εάν η εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, τότε χρησιµοποιείται η 
εύλογη αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί 
• η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται και του 
ανταλλάγµατος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.  
 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά 
προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
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απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου 
µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρµογές έχουν ηµεροµηνία έναρξης  
 
 
ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη 
εφαρµογή τους επιτρέπεται.  
Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν 
αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 
 

7. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 
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:  
 
7.1 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.  
 
∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά 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 υπάρχουν 
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.  
 

• Συναλλαγές µε την µειοψηφία:  
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Για την λογιστική αντιµετώπιση συναλλαγών µε την µειοψηφία, ο Όµιλος εφαρµόζει την λογιστική αρχή 
κατά την οποία αντιµετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές µε τρίτα µέρη εκτός Οµίλου. Οι 
πωλήσεις προς την µειοψηφία δηµιουργούν κέρδη και ζηµιές για τον Όµιλο τα οποία καταχωρούνται στην  
 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι αγορές από την µειοψηφία δηµιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά 
ανάµεσα στο αντίτιµο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της 
θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε. 
 

• Προσαρµογές κατά την ολοκλήρωση της αρχικής λογιστικοποίησης της εξαγοράς του 

Οµίλου Genesis  

 
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, κατά τη διάρκεια του δ’ τριµήνου της χρήσης 2008. Με βάση τις αξίες που 
προέκυψαν από την εκτίµηση, πραγµατοποιήθηκε ο καταµερισµός του κόστους αγοράς στα αντίστοιχα 
κονδύλια και η ανάλογη µείωση της αρχικά αναγνωριζόµενης υπεραξίας.  
 
Οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις των κονδυλίων της ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του 
εξαγορασθέντος οµίλου που προέκυψαν από την οριστικοποίηση των σχετικών εύλογων αξιών έχουν ως 
εξής: 
 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 

• Άδειες  

Οι αναγνωρισθείσες άδειες λειτουργίας των νοσοκοµείων αποτιµήθηκαν µε βάση την µέθοδο “Built-Out 
(Greenfield)”.  
 
Αυτή η µέθοδος αποτιµά ένα περιουσιακό στοιχείο (άδεια) µε τον υπολογισµό της αξίας µιας νεοϊδρυθείσας 
Εταιρείας που ξεκινά τις δραστηριότητές της χωρίς άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από το στοιχείο του 
ενεργητικού που πρέπει να αποτιµηθεί. ∆εδοµένου ότι η νεοϊδρυθείσα Εταιρεία / Νοσοκοµείο δεν έχει άλλα 
περιουσιακά στοιχεία εκτός από την άδεια, η αξία του υπό εξέταση περιουσιακού στοιχείου πρέπει να είναι 
ίση µε την αξία της ιδρυθείσας της Εταιρείας. Μετά την αφαίρεση του κόστους όλων των επενδύσεων που 
απαιτούνται για την δηµιουργία Greenfield 
 η «Εταιρεία, οι αποµένουσες ταµειακές ροές είναι το οικονοµικό όφελος που λαµβάνει ο ιδιοκτήτης από το 
άυλο στοιχείο. 
 

• Πελατειακές Σχέσεις 

Οι πελατειακές σχέσεις αποτιµήθηκαν µε βάση τη µέθοδο “Multi-period Excess Earnings”. Η εν λόγω 
µέθοδος βασίζεται στον υπολογισµό των ταµειακών εισροών και εκροών που προέρχονται από τις εν λόγω 
σχέσεις και το κόστος επένδυσης κεφαλαίου για όλα τα υπολειπόµενα στοιχεία του ενεργητικού 
(συνεισφέροντα στοιχεία ενεργητικού (contributory assets), ήτοι πάγια στοιχεία ενεργητικού, σήµατα και 
brand-names, απασχολούµενο προσωπικό, κλπ) τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση των εν λόγω 
σχέσεων.  
 
Οι επιπρόσθετες αξίες στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν κατά την ολοκλήρωση της 
αποτίµησης της εύλογης αξίας των στοιχείων του οµίλου Genesis ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 10.730.423. 
(Άδειες:  ποσό  Ευρώ 5.212.566 - Πελατειακές Σχέσεις : ποσό  Ευρώ 5.517.856). 
 
(β) Συγγενείς 
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Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα ποσοστά συµµετοχής να 
κυµαίνονται από 20%-50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως.  
 
 
 
Το µερίδιο του Οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµίες των συγγενών επιχειρήσεων µετά την απόκτηση 
καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα, ενώ αυτό επί των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την απόκτηση, 
καταχωρείται στα αποθεµατικά. Όλες αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. 
Στην περίπτωση που το µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας θυγατρικής εξισωθεί µε το δικαίωµα 
συµµετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί 
περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οι επενδύσεις σε συγγενείς εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως 
µειωµένο µε την τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν 
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. 
 
7.2 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος  

 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου. 
 
(α) ∆ραστηριότητες εξωτερικού 

 
Τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και της υπεραξίας και των 
προσαρµογών εύλογης αξίας λόγω επιχειρηµατικών συνενώσεων, των θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού, 
µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου στις µέσες 
ισοτιµίες κατά την αναφερόµενη χρήση. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, έχουν 
χρεωθεί / (πιστωθεί) στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, των ιδίων 
κεφαλαίων. Κατά την πώληση, διαγραφή ή απoαναγνώριση κάποιας θυγατρικής εξωτερικού το παραπάνω 
αποθεµατικό µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
(β) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και οι 
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας του Οµίλου κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού χρησιµοποιώντας την ισοτιµία κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αυτή. 
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
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συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα. 
 
 
 
Τα µη νοµισµατικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από τα 
µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας 
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Στην περίπτωση αποτελεσµατικής 
αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου για µη νοµισµατικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που 
αποτιµώνται ως διαθέσιµα προς πώληση, το µέρος της µεταβολής της εύλογης αξίας τους που οφείλεται 
στην µεταβολή του συναλλάγµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση 
τέλους χρήσης νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
7.3 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, 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 6-20 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 4-9 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός 3-15 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.  
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7.4 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.  
 
Σήµατα/Εµπορικές επωνυµίες:  Αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις 
και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Επιπλέον αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µε βάση τις 
διαδικασίες επιµερισµού του τιµήµατος εξαγορών στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 
εξαγορασθέντων. Οι εµπορικές επωνυµίες που αναγνωρίστηκαν κατά τον επιµερισµό του κόστους αγοράς 
έχουν αόριστη ωφέλιµη ζωή και εξετάζονται για τυχόν µείωση της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 
 
Οι συµβάσεις µε πελάτες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µε βάση τις διαδικασίες επιµερισµού 
του τιµήµατος εξαγορών στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδεις που 
αναγνωρίστηκαν κατά τον επιµερισµό του κόστους αγοράς έχουν ωφέλιµη ζωή 26 ετών και αποσβένονται 
ανάλογα. 
 
Άδειες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µε βάση τις διαδικασίες επιµερισµού του τιµήµατος 
εξαγορών στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδειες που 
αναγνωρίστηκαν κατά τον επιµερισµό του κόστους αγοράς έχουν αόριστη ωφέλιµη ζωή και εξετάζονται για 
τυχόν µείωση της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
Υπεραξία (Goodwill):  Προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων. Ως υπεραξία 
αναγνωρίζεται η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εξαγοραζόµενης επιχείρησης κατά 
την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Σε περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής επιχείρησης, η υπεραξία παρουσιάζεται 
ως ένα διακεκριµένο στοιχείο του ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς συγγενούς επιχείρησης η 
υπεραξία ενσωµατώνεται στην αξία που παρουσιάζεται η επένδυση του Οµίλου στη συγγενή. 
 
Κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιµερισµού του 
τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή 
σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που αναµένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση αυτή. 
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές λόγω 
µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετησίως ή και πιο συχνά εάν τα 
γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι µπορεί να έχει προκληθεί πιθανή µείωση της 
αξίας της. 
 
Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε 
η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία του τµήµατος αυτού 
προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα 
προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τµήµατος που πωλήθηκε και του τµήµατος της µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών που παραµένει. 
 
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. 
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7.5 Αποµείωση Αξίας µη χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
 
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας Μονάδας 
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό τους. Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών 
είναι η µικρότερη οµάδα στοιχείων ενεργητικού που µπορεί να παράγει ταµειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα 
στοιχεία και οµάδες στοιχείων του Οµίλου. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 
καθαρής εύλογης αξίας (µετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην 
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης 
ωφέλιµης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου µειώνεται στο ποσό της ανακτήσιµης αξίας. Σε 
περίπτωση µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, η ζηµιά αποµείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της 
υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη µονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε 
αναλογική βάση. 
 
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η ζηµιά αποµείωσης που έχει 
αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε µεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά µε τα 
υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού διενεργείται επισκόπηση της 
ζηµιάς αποµείωσης προκειµένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει µειωθεί. Μια ζηµιά αποµείωσης 
αναστρέφεται εάν υπάρξει µια αλλαγή στην εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού. Μετά την αναστροφή της 
ζηµιάς αποµείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν µπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (µετά από 
αποσβέσεις) µε την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης. 
 
7.6 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 

(α) ∆άνεια 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. 
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(δ) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 
είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις 
λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   
Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  
 
Τα 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. 
 
Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο επί 
των συµβατικών δικαιωµάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συµβαίνει όταν τα δικαιώµατα 
λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συµβατική δέσµευση του Οµίλου για 
καταβολή µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται. 
 



 
 

 52 

Όταν µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο τρίτο 
(δανειστή) µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάµενοι όροι µιας υποχρεώσεις 
διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάµενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η 
διαφοροποιηµένη και η διαφορά µεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό, µόνο όταν ο Όµιλος έχει το νοµικό δικαίωµα και προτίθεται να προβεί στον 
ταυτόχρονο διακανονισµό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό. 
 
Έξοδα και έσοδα συµψηφίζονται µόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή 
ζηµιές που προέκυψαν από µία οµάδα παρόµοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εµπορικού 
χαρτοφυλακίου. 
 
7.7 Αποθέµατα  

 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το 
κόστος των ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να 
βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, 
γενικά βιοµηχανικά έξοδα (βασιζόµενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει 
κόστη δανεισµού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίµων προϊόντων 
καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των ετοίµων και ηµιτελών 
προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Οµίλου µείον τα εκτιµώµενα 
κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική 
λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο. 
 

7.8 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. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Οµίλου να µην διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι 
δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 

7.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως, 
προθεσµιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας 
επενδύσεις. 
Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαµηλού ρίσκου 
µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. 
Για τον σκοπό της σύνταξης των ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµειακών Ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα 
αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω. 
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7.10 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. 
 
7.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Η 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 
αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
(α) Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 

 
Τα άµεσα έξοδα σχετικά µε την έκδοση νέων µετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, 
καθαρά από φόρους. 
 

(β) Μερίσµατα µετοχών 

 
Τα µερίσµατα µετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. 
 
7.12 ∆άνεια 

 
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. 
 

• Μετατρέψιµα Οµολογιακά ∆άνεια 

Ο Όµιλος ταξινοµεί ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο έκδοσής του στα ίδια κεφάλαια ή στις υποχρεώσεις 
ανάλογα µε την ουσία των συµβατικών όρων του µέσου. Τα µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια διαχωρίζονται 
σε δύο τµήµατα, αφενός στην χρηµατοοικονοµική υποχρέωση και αφετέρου στο τµήµα των ιδίων 
κεφαλαίων που αφορά στο δικαίωµα προαίρεσης που παρέχεται στον κάτοχο να µετατρέψει τις οµολογίες 
του σε κοινές µετοχές της Εταιρείας. 
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Η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποτιµάται αρχικά στην παρούσα αξία όλων των µελλοντικών πληρωµών 
που έχει αναλάβει να πραγµατοποιήσει ο Όµιλος ανεξάρτητα από την εξάσκηση ή όχι των δικαιωµάτων 
προαίρεσης των οµολογιούχων. Ως επιτόκιο προεξόφλησης λαµβάνεται το επιτόκιο που ισχύει στην αγορά 
κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης για ένα όµοιο δάνειο χωρίς το ενσωµατωµένο δικαίωµα µετατροπής. 
Μεταγενέστερα, η υποχρέωση αποτιµάται στο αποσβεσµένο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. Οι τόκοι που προκύπτουν από τα οµολογιακά δάνεια περιλαµβάνονται στο κονδύλι 
«Χρηµατοοικονοµικά έξοδα». 
 
Η υπολειµµατική αξία µεταξύ του καθαρού προϊόντος της έκδοσης και της παρούσας αξίας της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αναγνωρίζεται, µετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου εισοδήµατος, 
απευθείας σε λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Πώληση µετατρέψιµων οµολογιών της Εταιρείας µεταγενέστερα της έκδοσής τους, από εταιρείες του 
Οµίλου λογιστικοποιείται, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τρόπο ανάλογο µε την αρχική 
έκδοση οµολογιών. 
 
7.13 ∆ιακανονισµοί 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. 
 
7.14 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους 
αναβαλλόµενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων.  
 

• Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισµών κάθε µιας εκ των εταιρειών που 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 
ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. 
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των 
κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 
 

• Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος 

Αναβαλλόµενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά βάρη ή 
οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. 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 στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 
εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας 
σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, χρήση. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την  
 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και µειώνονται 
κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιµο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να 
επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές 
στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
 
7.15 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 ∆ηµοσίου.  
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 στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα 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. 
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(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο 
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση.  
 
(δ) Αποδοχές βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους 
 
Ο Όµιλος παρέχει στο προσωπικό αποδοχές σε συµµετοχικούς τίτλους. Συγκεκριµένα ο Όµιλος παρέχει στο 
προσωπικό, βάσει εγκεκριµένου από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων προγράµµατος stock option, 
δικαιώµατα αγοράς µετοχών της Εταιρείας. 
 
Οι αποδοχές αυτές διακανονίζονται µε την έκδοση νέων µετοχών από τη Εταιρεία εφόσον ο εργαζόµενος 
εκπληρώσει κάποιους όρους κατοχύρωσης που συνδέονται µε την αποδοτικότητα του και εξασκήσει τα 
δικαιώµατα του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εργαζοµένους επιµετρώνται στην εύλογη αξία των 
δικαιωµάτων που τους παραχωρούνται κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης. Η εύλογη αξία των 
δικαιωµάτων υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ένα ευρέως αποδεκτό µοντέλο αποτίµησης δικαιωµάτων και 
λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης. Η 
διακύµανση της µετοχής υπολογίζεται βάσει ιστορικών τιµών κλεισίµατος της µετοχής για χρονική διάρκεια 
ενός έτους, λαµβάνοντας υπόψιν και εξαιρώντας περιόδους που λαµβάνουν χώρα ακραίες συνθήκες. Η 
εύλογη αξία των δικαιωµάτων µετά την έκδοση τους αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση που υπάρξει κάποια 
τροποποίηση στο πρόγραµµα που είναι ευνοϊκή για τους εργαζοµένους. Η υπολογιζόµενη αξία των 
υπηρεσιών των εργαζοµένων αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση των αποτελεσµάτων µε ισόποση 
πίστωση στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων, στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. Το σχετικό ποσό 
επιµερίζεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης και υπολογίζεται µε βάση των αριθµό των 
δικαιωµάτων που εκτιµάται ότι θα κατοχυρωθούν σε κάθε έτος. 
 
Κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων το καθαρό ποσό που εισπράττεται (µετά την αφαίρεση των άµεσων 
εξόδων) αναγνωρίζεται στο µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική αξία νέων µετοχών) και στο αποθεµατικό υπέρ 
το άρτιο (διαφορά τιµής εξάσκησης και µε ονοµαστικής αξίας µετοχής). 
 
7.16 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. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί µία εκροή πόρων προκειµένου να 
διακανονιστεί µια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηµατισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 
 
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 
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τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση.  
 
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονοµικών πόρων ως αποτέλεσµα παρουσών δεσµεύσεων θεωρείται µη 
πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καµία υποχρέωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια µια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανοµής του κόστους απόκτησης στα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 
 
 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές 
εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών 
είναι πιθανή. 
 
7.17 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν 
καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου µε τη δαπάνη. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισµού, καταχωρούνται στις 
υποχρεώσεις και πιστώνονται στις αποσβέσεις σχετικές µε το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων, µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της αναµενόµενης 
ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούµενων παγίων. 
 
7.18 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 ασθενείς-πελάτες που 
καλύπτονται µέσω των συνεργαζόµενων ασφαλιστικών ταµείων και ασφαλιστικών οργανισµών. Πιο 
συγκεκριµένα τα  κυριότερα ασφαλιστικά ταµεία µε τα οποία συνεργάζεται η Εταιρία είναι το Ι.Κ.Α., το 
∆ηµόσιο 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. 
 

(γ) Έσοδα από τόκους 
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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. 
 
7.19 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

 
Τα βασικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης 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. 
 
7.20 Μισθώσεις 

Η Εταιρία είναι ο µισθωτής: 

(α) Λειτουργικές µισθώσεις 

 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
(ιδιοκτήτη) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για  λειτουργικές µισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την 
σταθερή µέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
 
(β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 
Μισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της 
ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται 
µε την έναρξη της µίσθωσης, στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µισθωµένου παγίου στοιχείου 
ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και  
 
των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στα ∆άνεια. 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: 
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 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 
ιδιοχρησιµοποιούµενα από την Εταιρία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την 
περίοδο την οποία αφορούν σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση ενοικίασης.  
 
 

7.21 Κέρδη ανά Μετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής εταιρείας µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία 
κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες 
µετοχές. 
 
Τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 
µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών µετά φόρων) µε τον µέσο 
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την 
επίδραση των αποµειούµενων µετατρέψιµων µετοχών). 
 
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές περιόδους προσαρµόζεται για γεγονότα που έχουν 
µεταβάλει τον αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη µεταβολή στους πόρους. 
 
8. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης 
 
(α) Παραδοχές της διοίκησης 

 
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η ∆ιοίκηση του Οµίλου και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση 
στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως µε:  
 
Ταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος απαιτούν την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες: 

• Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη. Για την ταξινόµηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η 
∆ιοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα το κατά πόσο ο Όµιλος 
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. 

• Χρηµατοοικονοµικά µέσα κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 
επενδύσεις και τα παράγωγα που δηµιουργούνται κυρίως µε σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσµου 
κέρδους. 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Η ταξινόµηση µιας επένδυσης στην κατηγορία αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο που 
αποτιµά η ∆ιοίκηση την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο της επένδυσης. Έτσι, στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο αλλά στο χαρτοφυλάκιο 
επιχειρηµατικών συµµετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά, σύµφωνα µε τη στρατηγική του 
Οµίλου, στην εύλογη αξία τους. 

 
 (β) Εκτιµήσεις και Υποθέσεις 
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Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας το σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές 
ή περίπλοκες κρίσεις της ∆ιοίκησης. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα 
αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες 
µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις 
σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον.  
 
 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώµενης 
επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. Κατά 
την επιµέτρηση των εύλογων αξιών η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε τις µελλοντικές ταµειακές 
ροές, ωστόσο τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιµέτρηση 
µετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την επιµέτρηση της υπεραξίας. Λεπτοµέρειες των αγοραζόµενων 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σηµείωση 11.4. 
 
 Έλεγχοι Αποµείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού µε Απεριόριστη Ωφέλιµη 

Ζωή 

 
Ο Όµιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού 
µε απεριόριστη διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για αποµείωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36. Προκείµενου να 
διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης, απαιτείται ο υπολογισµός της αξίας χρήσης και της εύλογης 
αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηµατικής µονάδας. Συνήθως χρησιµοποιούνται οι 
µέθοδοι παρούσας αξίας ταµειακών ροών, η αποτίµηση βάσει δεικτών οµοειδών συναλλαγών ή 
επιχειρήσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηµατιστηριακή τιµή. Για την εφαρµογή των 
συγκεκριµένων µεθόδων, η ∆ιοίκηση απαιτείται να χρησιµοποιήσει στοιχεία όπως εκτιµώµενη µελλοντική 
κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηµατικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ.  
 

• Αποµείωση Ενσώµατων Παγίων 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της αξίας λόγω 
χρήσης η ∆ιοίκηση εκτιµά τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την µονάδα 
ταµειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία 
των µελλοντικών ταµειακών ροών. 
 

• Ωφέλιµη Ζωή Αποσβέσιµων Στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2009 η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του 
ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 7.3). 
 

• Εκτίµηση Εύλογης Αξίας Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για τα 
οποία δεν υπάρχουν δηµοσιευµένες τιµές αγοράς, απαιτεί τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών 
εκτίµησης. Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες 
αφορούν στην εκτίµηση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται το µέσο, όπως επιχειρηµατικός 
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κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και εκτίµηση των µελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων 
σε περίπτωση αποτίµησης συµµετοχικών τίτλων. 
 

• Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

Ο Όµιλος ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των επενδύσεών του. 
Κατά την προσδιορισµό του πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση της αξία της ο Όµιλος εκτιµά, µαζί 
µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του 
κόστους, γεγονός το οποίο µπορεί να αποτελέσει µία αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, τη 
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές επιχειρηµατικές πολιτικές, το µέλλον 
της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του  
 
επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές 
ροές. 
 

• Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και 
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. Για τον συνολικό 
προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισµό απαιτούνται 
σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής 
φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε 
βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό 
αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 
επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος και για αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε 
ο προσδιορισµός. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος, προχώρησε κατά την εξεταζόµενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη 
µείωση των φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόµενη φορολογία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Ν 
3697/25.09.2008 ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των 
εταιρειών µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, όπου θα 
ανέρχεται σε 20%. Ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής των συντελεστών καθώς και η πρόβλεψη (έξοδο 
χρήσεως) για ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο  ανέλεγκτων χρήσεων περιλαµβάνονται στην σηµείωση 11.19. 
 

• Αβέβαιη έκβαση εκκρεµών επίδικων υποθέσεων 

Ο Όµιλος εξετάζει τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προχωρεί σε 
διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά του Οµίλου, βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία, 
τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (περαιτέρω 
πληροφορίες στη σηµείωση 11.33). 
 

• Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζηµιών 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στον 
βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις 
φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί 
να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες 
βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 11.9). 
 

• Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 
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Ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους πελάτες όταν 
υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό 
της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της 
επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής 
και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

• Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η αναλογιστική 
µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό  
 
αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη 
εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και 
η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 
11.6). 
 

• Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 
του. Η ∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δεν θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση 
του Οµίλου την 31/12/2009. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται 
µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις 
σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. 
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον (περαιτέρω πληροφορίες σηµείωση 7.28). 
 
9. ∆οµή του Οµίλου 

 
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής:  
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Α/Α Επωνυµία Έδρα ∆ραστηριότητα  Ποσοστό συµµετοχής 
 Μέθοδος 
ενοποίησης 

 Σχέση 
συµµετοχής  

1 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

2 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 98,56% Ολική Άµεση-Έµµεση

3  Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ   Ελλάδα  Συµµετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 100,00%  Ολική  Ά µεση

4  ΛΗΤΩ Α.Ε.   Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 87,39%  Ολική   Έµµεση

5  ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  Ελλάδα  Συµµετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. 87,34%  Ολική   Έµµεση

6  ΑΛΦΑ - LAB  Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 87,39%  Ολική   Έµµεση

7  HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA.  Αλβανία  Υπηρεσίες υγείας 80,00%  Ολική  Ά µεση

8  VALLONE Co Ltd  Κύπρος  Επενδυτικές 100,00%  Ολική  Άµεση-Έµµεση

9  ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Επενδυτικές 64,57%  Ολική   Έµµεση

10  ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆  Κύπρος  Εκµετάλλευση ακινήτων και εξοπλισµού 65,76%  Ολική   Έµµεση

11  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤ∆  Κύπρος  Υπηρεσίες υγείας 65,76%  Ολική   Έµµεση

12
 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆ 

 Κύπρος  Επενδυτικές 100,00%  Ολική  Ά µεση

13  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Υπηρεσίες υγείας 60,00%  Ολική   Έµµεση

14  ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Επενδυτικές 60,00%  Ολική   Έµµεση

15  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆  Κύπρος  Επενδυτικές 60,00%  Ολική   Έµµεση

16  STEM HEALTH Α.Ε.  Ελλάδα  Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων 50,00%  Ολική  Ά µεση

17  STEM HEALTH HELLAS  Α.Ε.  Ελλάδα  Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων 74,28%  Ολική   Έµµεση

18  STEM HEALTH UNIREA S.A.  Ρουµανία  Ιατρική τεχνολογία βλαστοκυττάρων 25,00%  Ολική   Έµµεση

19  Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.)  Ελλάδα 
 Εισαγωγή - Εµπορία και Εφοδιασµού 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

100,00%  Ολική  Ά µεση

20  Y-PHARMA Α.Ε.  Ελλάδα 
 Εµπορία φαρµακευτικών ειδών και ειδών 
ιατρικής γενικής χρήσεως 

85,00%  Ολική  Ά µεση

21  ΑΝΙΖ Α.Ε.  Ελλάδα  Εκµετάλλευση κυλικείων εστιατορίων 70,00%  Ολική  Ά µεση

22
 BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο 
Ιατρική  Α.Ε 

 Ελλάδα  Υπηρεσίες υγείας 70,00%  Ολική  Ά µεση

23 Genesis Holding A.Ş. Τουρκία Επενδυτικές 50,00% Ολική Άµεση

24 Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 49,995% Ολική Έµµεση

25 Sevgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 49,950% Ολική Έµµεση

26 Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 49,995% Ολική Έµµεση

27
 Gürler Medikal ve Sağlık Ürünleri Pazarlama Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. 

Τουρκία  Εµπορία Ιατροτεχνολογικών Ειδών 49,900%  Ολική  Έµµεση
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Στη δοµή του Οµίλου περιλαµβάνονται κατά την χρήση 2009, λόγω απόκτησης του ελέγχου, η εταιρεία 
BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε (περιλήφθηκε πρώτη φορά στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου κατά την 30.06.2009). Η επίδραση στα αποτελέσµατα 
της χρήσης του Οµίλου Υγεία από την ηµεροµηνία της απόκτησης µέχρι και την 31.12.2009 µετά 
δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθε σε ποσό ζηµιάς € 31 χιλ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε ποσό € 758 χιλ. 
 
10. 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 2009, δραστηριοποιήθηκε στον λειτουργικό τοµέα της παροχής 
υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριµένα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών διαγνωστικού και 
θεραπευτικού χαρακτήρα και του εµπορίου, κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, 
αλλά και εκτός αυτής. Ακολούθως παρατίθενται πίνακες ανά επιχειρηµατικό τοµέα και γεωγραφική περιοχή : 

 

Λειτουργικοί Τοµείς

Αποτελέσµατα Τοµέα την 31.12.2009

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εµπορίας Σύνολο
- σε εξωτερικούς πελάτες 314.041.322 39.342.338 353.383.660 

- σε άλλους τοµείς 0 30.725.346 30.725.346 

Καθαρές πωλήσεις τοµέα 314.041.322 70.067.684 384.109.006 

Αποσβέσεις 17.175.760 724.606 17.900.366 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 3.252.552 28.635 3.281.187 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14.620.730 240.319 14.861.049 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 25.351.142 4.908.771 30.259.914 

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2009 787.794.432 66.526.124 854.320.556 

Αποτελέσµατα Τοµέα την 31.12.2008

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εµπορίας Σύνολο
- σε εξωτερικούς πελάτες 259.051.810 22.769.078 281.820.888 
- σε άλλους τοµείς 0 20.313.764 20.313.764 
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 259.051.810 43.082.842 302.134.651 

Αποσβέσεις 13.652.500 298.533 13.951.032 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 11.951.004 28.926 11.979.930 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 29.829.242 210.667 30.039.910 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 26.233.637 2.771.177 29.004.814 

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2008 937.135.053 51.746.538 988.881.591  
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Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου µε βάση την γεωγραφική τους κατανοµή 
παρουσιάζονται ως εξής : 
 

Γεωγραφικά Στοιχεία
31.12.2009 31.12.2008

Πωλήσεις
Στοιχεία 

ενεργητικού
Πωλήσεις

Στοιχεία 
ενεργητικού

Ελλάδα 332.450.716 750.751.018 288.122.708 884.522.977 
Λοιπές χώρες 51.658.290 103.569.538 14.011.943 104.358.614 

384.109.006 854.320.556 302.134.651 988.881.591  
 

Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου συµφωνούν µε τα βασικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως εξής : 
 

Πίνακας Συµφωνίας
31.12.2009 31.12.2008

Πωλήσεις Τοµέων

Συνολικές Πωλήσεις Τοµέα 384.109.006 302.134.651
Απαλοιφές ενδοτοµεακών πωλήσεων (30.725.346) (20.313.764)

353.383.660 281.820.888 

-264.059.783 -215.701.801 

Κέρδη προ φόρων περίοδου
Συνολικά Κέρδη Τοµέα 30.259.914 29.004.814
Απαλοιφές ενδοτοµεακών κερδών (12.887.199) (13.456.882)

17.372.714 15.547.932 
-6.988.617 -7.164.845 

Στοιχεία ενεργητικού 31.12.2009 31.12.2008
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τοµέα 854.320.556 988.881.591
Απαλοιφές ενδοτοµεακών κερδών (74.303.829) (68.909.317)

780.016.727 919.972.275  
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11. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
11.1 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 της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υπάρχουν υποθήκες ποσού € 20,7, έναντι δανεισµού. 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ο Όµιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 37 εκ. και € 9,3 
εκ. αντίστοιχα, για αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο την απόκτηση 
ιατροµηχανολογικού εξοπλισµού και σε βελτιώσεις ή κατασκευές εγκαταστάσεων.  
 
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ Οικόπεδα

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
Μεταφορικά 

Μέσα
Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 50.697.817 92.580.302 58.354.699 1.082.533 27.699.696 1.797.576 232.212.623
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (11.079.591)  (21.803.818)  (635.672)  (23.022.812) 0  (56.541.893)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 50.697.817 81.500.711 36.550.881 446.861 4.676.884 1.797.576 175.670.730
Προσθήκες 0 1.677.286 9.287.010 93.929 1.766.688 14.944.487 27.769.400
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 4.139.521 27.682.132 8.659.779 134.835 3.126.664 32.078 43.775.009
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  (4.834)  (747.920)  (150.339)  (34.212) 0  (937.305)
Αναταξινοµήσεις 0 2.650.886 2.216.950 0 369.180  (5.231.774) 5.242
Συναλλαγµατικές διαφορές  (271.607)  (624)  (241.439)  (7.731)  (158.656)  (119)  (680.176)
Αποσβέσεις περιόδου 0  (3.558.240)  (6.883.057)  (102.153)  (2.340.658) 0  (12.884.108)
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 9.817 444.960 72.568 32.498 0 559.843
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 54.565.731 124.585.148 77.529.079 1.153.227 32.769.360 11.542.248 302.144.793
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (14.628.014)  (28.241.915)  (665.257)  (25.330.972) 0  (68.866.158)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 54.565.731 109.957.134 49.287.164 487.970 7.438.388 11.542.248 233.278.635

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήµατα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 54.565.731 124.585.148 77.529.079 1.153.227 32.769.360 11.542.248 302.144.793
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (14.628.014)  (28.241.915)  (665.257)  (25.330.972) 0  (68.866.158)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 54.565.731 109.957.134 49.287.164 487.970 7.438.388 11.542.248 233.278.635
Προσθήκες 0 798.222 10.509.388 189.621 3.384.404 22.160.634 37.042.269
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0 10.565 871.640 0 5.133 0 887.339
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0  (839.876)  (21.439)  (40.050) 0  (901.365)
Αναταξινοµήσεις 0 0 11.311 0 828  (12.139) 0
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0  (143.050)  (301)  (257) 0  (143.608)
Λοιπές µεταφορές 0 1.799.065 0 61.269 0  (1.860.334) 0
Αποσβέσεις περιόδου 0  (4.865.983)  (8.571.819)  (138.104)  (3.417.385)  (0)  (16.993.291)
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 279.814 18.701 29.061 0 327.576
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 54.565.731 127.193.001 87.938.492 1.382.378 36.119.418 31.830.409 339.029.429
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (19.493.997)  (36.533.919)  (784.659)  (28.719.297)  (0)  (85.531.873)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 54.565.731 107.699.004 51.404.572 597.719 7.400.122 31.830.409 253.497.556  
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήµατα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 23.950.901 59.560.811 46.228.822 623.834 14.549.463 70.760 144.984.591
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (9.701.177)  (21.404.493)  (406.366)  (12.699.484) 0  (44.211.520)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 23.950.901 49.859.634 24.824.329 217.468 1.849.979 70.760 100.773.071
Προσθήκες 0 1.443.739 5.454.152 1.177 825.238 1.773.016 9.497.322
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  (3.449)  (2.662.989)  (11.947)  (23.739) 0  (2.702.124)
Λοιπές µεταφορές 0 612.967 873.142 0 0  (1.486.109) 0
Αποσβέσεις περιόδου 0  (2.322.970)  (3.142.064)  (35.216)  (854.923) 0  (6.355.173)
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 1.697 423.170 10.770 23.714 0 459.351
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 23.950.901 61.614.068 49.893.127 613.064 15.350.962 357.667 151.779.789
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (12.022.450)  (24.123.387)  (430.812)  (13.530.693) 0  (50.107.342)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 23.950.901 49.591.618 25.769.740 182.252 1.820.269 357.667 101.672.447

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήµατα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 23.950.901 61.614.068 49.893.127 613.064 15.350.962 357.667 151.779.789
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (12.022.450)  (24.123.387)  (430.812)  (13.530.693) 0  (50.107.342)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 23.950.901 49.591.618 25.769.740 182.252 1.820.269 357.667 101.672.447
Προσθήκες 0 510.169 5.474.855 0 984.396 2.372.415 9.341.835
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0 10.565 700.201 0 3.887 0 714.654
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0  (508.209)  (496)  (34.636) 0  (543.342)
Λοιπές µεταφορές 0 1.775.394 0 61.269 0  (1.836.663) 0
Αποσβέσεις περιόδου 0  (2.663.183)  (3.200.578)  (32.761)  (1.239.875) 0  (7.136.397)
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 71.523 46 26.395 0 97.965
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 23.950.901 63.910.196 55.559.974 673.837 16.304.609 893.418 161.292.936
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (14.685.633)  (27.252.442)  (463.526)  (14.744.173)  (57.145.775)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 23.950.901 49.224.563 28.307.532 210.311 1.560.435 893.418 104.147.161  

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

Πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 20.590.990 20.507.368 14.445.037 14.445.037 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (15.980.391) (14.190.956) (14.445.037) (12.770.009)
Αναπόσβεστη αξία 4.610.600 6.316.412 0 1.675.028 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11.2 Υπεραξία επιχείρησης 

 
Η υπεραξία απεικονίζεται στην λογιστική της αξία µειωµένη κατά τα ποσά τυχόν αποµειώσεων της αξίας της. 
Η κίνηση της υπεραξίας στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2009 
και 31.12.2008 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Υπεραξία Οµίλου 

Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008 234.520.825 

Μείωση υπεραξίας από τον καταµερισµό του 
κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών (4.292.169) 

Αναπροσαρµοσµένη Λογιστική αξία κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2008 230.228.656 

Αναγνώριση υπεραξίας από εξαγορά θυγατρικών 
εταιρειών 2.451.634 

Μείωση υπεραξίας από οριστικοποίηση τιµήµατος 
εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών (2.533.955) 

    

Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 230.146.335 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, αναγνωρίστηκε υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών όπως 
αναλύεται κατωτέρω (παρ.11.4) και παράλληλα το ποσό της αναγνωρισθείσας κατά την 31.12.2008 
υπεραξίας, µειώθηκε από την οριστικοποίηση του τιµήµατος εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών και κατά ποσό 
€ 4.292.169 λόγω της κατανοµής του κόστους αγοράς του Οµίλου Genesis Group S.A. σε επιµέρους 
περιουσιακά στοιχεία (παραπέµπουµε σχετικά στην παρ.11.35)  
 

Η υπεραξία η οποία έχει προκύψει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά έχει 
επιµεριστεί στις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών (Μ.∆.Τ.Ρ.) ανά εταιρεία. Η υπεραξία η οποία έχει 
προκύψει από τις αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζεται ως διακριτό στοιχείο του ενεργητικού.  
 
Η ανακτήσιµη αξία µιας Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών προσδιορίστηκε ως το υψηλότερο ποσό 
µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε τα κόστη πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης (value in use). Η αξία 
λόγω χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 
παραχθούν από τη Μ.∆.Τ.Ρ. Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις των µελλοντικών ταµειακών 
ροών που προκύπτουν από οικονοµικούς προϋπολογισµούς οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση της 
υπό εξέταση Μ.∆.Τ.Ρ.   
 
Από τον έλεγχο αποµείωσης που πραγµατοποιήθηκε για όλες τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου 
δεν προέκυψε ζήτηµα αποµείωσης της αξίας της επένδυσης. 

11.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Κατά τη διάρκεια του δ’ τριµήνου της τρέχουσας χρήσης αναγνωρίστηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του 
Οµίλου ποσό € 10.730.423, όπως προέκυψε από την διαδικασία κατανοµής του κόστους αγοράς του Οµίλου 
Genesis Holding A.S.. Τα άυλα στοιχεία που αναγνωρίστηκαν έχουν ως εξής :  
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Αναγνωρισθέντα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία Ποσό Ωφέλιµη Ζωή

Άδειες 5.212.566 Αόριστη

Πελατειακές σχέσεις 5.517.856 15 έτη

Σύνολο 10.730.423  

Ειδικότερα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 31/12/2008 και της 31/12/2009 αναλύονται ως εξής: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Άδειες Σχέσεις Πελατών Εµπορικά Σήµατα 
Λογισµικά 

Προγράµµατα
Τεχνογνωσία Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 61.190.000 37.880.000 36.700.000 9.461.941 0 145.231.941
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0  (242.820) 0  (4.698.017) 0  (4.940.837)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 61.190.000 37.637.180 36.700.000 4.763.924 0 140.291.104
Προσθήκες 0 0 0 1.772.997 680.965 2.453.962
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 5.217.589 5.517.856 0 104.501 0 10.839.947
Αποσβέσεις περιόδου  (695)  (1.518.233) 0  (1.522.755)  (52.462)  (3.094.145)
Συναλλαγµατικές διαφορές  (283) 0 0  (3.647) 0  (3.930)
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 66.407.589 43.397.856 36.700.000 11.339.439 680.965 158.525.850
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (978)  (1.761.053) 0  (6.224.419)  (52.462)  (8.038.912)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 66.406.611 41.636.804 36.700.000 5.115.020 628.504 150.486.938

Άδειες Σχέσεις Πελατών Εµπορικά Σήµατα 
Λογισµικά 

Προγράµµατα
Τεχνογνωσία Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 66.407.589 43.397.856 36.700.000 11.339.439 680.965 158.525.850
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (978)  (1.761.053) 0  (6.224.419)  (52.462)  (8.038.912)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 66.406.611 41.636.804 36.700.000 5.115.020 628.504 150.486.938
Προσθήκες 310.937 0 0 620.348 151.811 1.083.097
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0  (1.531) 0  (1.531)
Αποσβέσεις περιόδου  (5.545)  (1.824.780) 0  (1.268.429)  (171.274)  (3.270.028)
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 66.718.527 43.397.856 36.700.000 11.958.256 832.777 159.607.416
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (6.523)  (3.585.833) 0  (7.492.848)  (171.274)  (11.308.940)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 66.712.004 39.812.024 36.700.000 4.465.408 661.502 148.298.476
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισµικά 

Προγράµµατα
Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 6.954.133 6.954.133
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (2.902.214)  (2.902.214)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 4.051.919 4.051.919
Προσθήκες 341.834 341.834
Αποσβέσεις περιόδου  (713.868)  (713.868)
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 7.295.967 7.295.967
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (3.616.082)  (3.616.082)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 3.679.885 3.679.885

Λογισµικά 
Προγράµµατα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 7.295.967 7.295.967
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (3.616.082)  (3.616.082)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 3.679.885 3.679.885
Προσθήκες 393.568 393.568
Αποσβέσεις περιόδου  (809.264)  (809.264)
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 7.689.535 7.689.535
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (4.425.346)  (4.425.346)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 3.264.188 3.264.188
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11.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
Από τον Ιανουάριο µέχρι τον Μάρτιο 2009 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 της συµµετοχής του από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα, 
µε συνολικό τίµηµα ύψους 10,9 εκ. Ευρώ, το οποίο δεν έχει ακόµα ολοσχερώς καταβληθεί. 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. 
 
Το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία αύξησε την συµµετοχής της από το υφιστάµενο 20% στο 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι 
τιµήµατος 1,63 εκατ. ευρώ. 
 
Η εύλογη αξία του ποσοστού 20%, που κατείχε την ηµεροµηνία της απόκτησης το ∆ΘΚΑ Υγεία Α.Ε. 
υπολογίστηκε σε € 420.000. Από την επιµέτρηση του ποσοστού αυτού στην εύλογη αξία προέκυψε κέρδος 
€ 146.447, το οποίο εµφανίζεται στα «Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα». 
Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
    
  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 372.818  372.818  
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία 880  880  
Αποθέµατα 18.043  18.043  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.209.258  1.209.258  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 38.677  38.677  
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (953.036) (953.036) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας   686.640  
Ποσοστό Συµµετοχής   100,00% 
      
Εύλογη Αξία    686.640  

 
Οι ανωτέρω εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την 
εξαγορασθείσα εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. κατά το χρόνο σύνταξης 
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων έχουν προσδιοριστεί µε βάση προσωρινές αξίες ενώ ενδέχεται 
να µεταβληθούν κατά το χρόνο που αυτές οριστικοποιηθούν. 
 
Η Υπεραξία προέκυψε ως εξής:  
Εύλογη αξία µεταβιβασθέντος ανταλλάγµατος 
    - Μετρητά 2.050.001 
    - Μετοχές - 
Σύνολο τιµήµατος απόκτησης  2.050.001 

Πλέον: Εύλογη αξία των µη ελεγχουσών 
συµµετοχών κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης  - 
Θεωρητική αξία µεταβιβασθέντος 
ανταλλάγµατος 2.050.001 
Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων 
του ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) της 
αποκτώµενης κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης (100%) (686.640) 
Σύνολο υπεραξίας 1.363.361 
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Η υπεραξία που αναγνωρίσθηκε αφορά στις σηµαντικές συνέργιες που αναµένεται να επιτευχθούν.  
 
Η καθαρή ταµειακή εκροή από την απόκτηση της συµµετοχής προσδιορίσθηκε ως εξής: 

Μεταβιβασθέν αντάλλαγµα σε µετρητά 1.630.001 
Μείον: ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα εξαγορασθείσας 
επιχείρησης (38.677) 

Σύνολο 1.591.324 
 
Για την περίοδο από την ηµεροµηνία απόκτησης ως την ηµεροµηνία αναφοράς η αποκτηθείσα εταιρεία 
εισέφερε έσοδα ποσό  € 717.645 και ζηµιές ποσό € 35.236 στον Όµιλο τα οποία περιλήφθηκαν στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα. 
 
Για την περίοδο ως την ηµεροµηνία απόκτησης του ελέγχου της εταιρείας η αποκτηθείσα εταιρεία εισέφερε 
στα αποτελέσµατα του Οµίλου ζηµιές ποσού € 20.568. 
 
Το σύνολο των πωλήσεων και του αποτελέσµατος  της αποκτηθείσας εταιρείας για τη χρήση 2009 ανήλθε 
σε € 1.201.409 και ζηµιές € 138.078, αντίστοιχα. 
 
Τον Ιούνιο του 2009, η εταιρεία απέκτησε το 70% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK 
INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε», έναντι τιµήµατος 1,01 εκατ. ευρώ. 
Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

  
Λογιστική 

Αξία 
Εύλογη 
Αξία 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 61.072  61.072  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,23 -  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 42.953  42.953  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 231.951  231.951  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 389.196  389.196  
Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις (151.740) (151.740) 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (293.279) (293.279) 
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις (30.626) (30.626) 
∆άνεια (352.598) (352.598) 
      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας   (103.071) 
Ποσοστό Συµµετοχής   70,00% 

    
Εύλογη Αξία    (72.150) 

 
Οι ανωτέρω εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την 
εξαγορασθείσα εταιρεία BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε κατά το χρόνο 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων έχουν προσδιοριστεί µε βάση προσωρινές αξίες ενώ ενδέχεται να 
µεταβληθούν κατά το χρόνο που αυτές οριστικοποιηθούν. 
 
Η Υπεραξία προέκυψε ως εξής:  
 
Εύλογη αξία µεταβιβασθέντος ανταλλάγµατος 
    - Μετρητά 1.016.123 
    - Μετοχές - 
Σύνολο τιµήµατος απόκτησης  1.016.123 
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Πλέον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του 
ενεργητικού κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης που 
αναλογούν στις µη ελέγχουσες συµµετοχές (30%) (30.921) 
Θεωρητική αξία µεταβιβασθέντος ανταλλάγµατος 1.019.100 

Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του 
ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) της αποκτώµενης κατά 
την ηµεροµηνία της απόκτησης (100%) (103.071) 
Σύνολο υπεραξίας 1.088.273 

 
Η καθαρή ταµειακή εκροή από την απόκτηση της συµµετοχής προσδιορίσθηκε ως εξής: 

Μεταβιβασθέν αντάλλαγµα σε µετρητά 1.016.123 
Μείον: ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα εξαγορασθείσας 
επιχείρησης (389.196) 

Σύνολο 626.927 
 
Για την περίοδο από την ηµεροµηνία απόκτησης ως την ηµεροµηνία της τρέχουσας κατάστασης της 
οικονοµικής θέσης αναφοράς η αποκτηθείσα εταιρεία εισέφερε έσοδα ποσό € 757.839 και ζηµιές ποσό € 
44.291 στον Όµιλο τα οποία περιλήφθηκαν στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα. 
 
Το σύνολο των πωλήσεων και του αποτελέσµατος  της αποκτηθείσας εταιρείας για τη χρήση 2009 ανήλθε 
σε € 1.320.440 και ζηµιές € 252.133, αντίστοιχα. 
 
Απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
 
Την 18 ∆εκεµβρίου 2009 και σε συνέχεια της από 24 Ιουλίου 2009 αποφάσεων των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Εταιρειών, εγκρίθηκε από τις Ελληνικές Αρχές η συγχώνευση µε απορρόφηση της 100% 
θυγατρικής ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Η ανωτέρω διαδικασία βασίστηκε στη διαπίστωση 
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της απορροφούµενης εταιρείας, κατά 
την 30 Ιουνίου 2009 από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει του Ισολογισµού 
µετασχηµατισµού της 30.06.2009. Την 31.12.2009 ενσωµατώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της απορροφούµενης εταιρείας µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού 30.06.2009. 
Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν προέκυψε καµία µεταβολή. 
 
11.5 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

H κίνηση των επενδύσεων σε συγγενείς απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

31/12/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο ανοίγµατος 294.121 204.780
Μεταφορά σε θυγατρικές  (294.121) 0
Μείωση / επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου 0  (50.000)
Κέρδος/(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούµενες µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης

0 139.341

Υπόλοιπο κλεισίµατος 0 294.121  

 
Το µερίδιο του κέρδους από συγγενείς επιχειρήσεις για το έτος 2008 ποσού € 139.341 αφορά σε µερίδιο 
από την συµµετοχή στην εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.  
 
11.6 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  του ενεργητικού 
διαθέσιµα προς πώληση

761.793 664.241 11.739 11.739

Σύνολα 761.793 664.241 11.739 11.739

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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31/12/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο ανοίγµατος 664.241 341.739
Προσθήκες (+) 97.552 127.939
Αύξηση/(µείωση) στα I.K. από προσαρµογές στην 
εύλογη αξία

0 12.448

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0 182.115

Υπόλοιπο κλεισιµατος 761.793 664.241  

 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση του Οµίλου, περιλαµβάνουν: 
 
α) κατά το ποσό των € 11.739, επένδυση ποσοστού 10% στην εταιρία ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. η οποία έχει 
σαν αντικείµενο την έρευνα, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία µεταβολικών και ενδοκρινολογικών 
νοσηµάτων που σχετίζονται µε τη διατροφή, 
β) κατά το ποσό των € 489.898 επένδυση του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στην εταιρία ιατρικών υπηρεσιών, 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε., 
γ) κατά το ποσό των € 108.784 επένδυση του Οµίλου Vallone Co LTD και  
δ) κατά το ποσό των € 151.372 επένδυση του Οµίλου Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισµός Λτδ. 
 

11.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ένα κατάστηµα στο ∆ήµο Χαλανδρίου 79,2 τ.µ. και αποτιµώνται 
σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους.  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέθοδος 
κόστους

Σύνολο
Μέθοδος 
κόστους

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 182.160 182.160 182.160 182.160
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (10.277)  (10.277)  (10.277)  (10.277)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 171.883 171.883 171.883 171.883

∆απάνη απόσβεσης  (2.569)  (2.569)  (2.569)  (2.569)
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 182.160 182.160 182.160 182.160
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (12.846)  (12.846)  (12.846)  (12.846)
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 169.314 169.314 169.314 169.314  

 
11.8 Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύoνται ως εξής : 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Εγγυήσεις 481.369 370.000 228.370 249.171

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.850 331.314 0 0

Καθαρή Λογιστική Αξία 488.220 701.314 228.370 249.171

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11.9 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη χρησιµοποίηση 
των φορολογικών συντελεστών που αναµένεται να ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες 
του Οµίλου κατά την ηµεροµηνία ανάκτησης ή διακανονισµού. Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό 
εκτιµάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Για τον υπολογισµό της 
αναβαλλόµενης φορολογίας των χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής 
της χρήσης 2010, ανέρχεται σε 24%. 
 
Από το 2011 έως το 2014 ο θα µειώνεται ετήσια κατά µία ποσοστιαία µονάδα και θα ανέλθει τελικά σε 20%. 

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο θα υπόκειται η Εταιρία για τη χρήση 
2009, είναι ίσος µε 25%. 
 

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

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρεώση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρεώση
Ενσώµατα Πάγια 0 14.631.497 0 14.428.016
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 122.752 29.287.002 728.414 26.834.481
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 168.058 5.777.464 441.635 5.777.464
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 357.824 468.938 487.460 551.687
Ζηµιές χρήσης 810.662 0 609.683 0
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 134.284 0 0 745.996
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.987.963 0 2.594.190 0
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 581.778 8.156 494.618 49.081
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31.454 0 0 4.154
Σύνολα 5.194.775 50.173.057 5.356.000 48.390.880
Προσαρµογές κονδυλίων αναβαλλόµενης από τον καταµερισµό του 
κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 2.133.823
Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση / Υποχρέωση 5.194.775 50.173.057 5.356.000 50.524.702

31/12/2009
Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2008

 
 

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρεώση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρεώση
Ενσώµατα Πάγια 0 7.462.802 0 7.253.122
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 442.478 483.003 0
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 168.058 0 441.635 0
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0 745.996
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.007.090 0 1.687.990 0
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0 2.925 0 2.925
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31.454 0 0 0
Σύνολα 2.206.602 7.908.205 2.612.628 8.002.043

31/12/200831/12/2009
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
11.10 Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Εµπορεύµατα 4.076.936 3.514.634 0 0

Πρώτες Ύ λες και λοιπά αναλώσιµα 7.111.596 6.530.779 1.898.736 2.158.167

Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 12.044 14.011 0 0

Προκαταβολές σε προµηθευτές 0 25.828 0 25.828

Σύνολα 11.200.576 10.085.252 1.898.736 2.183.995

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και 
κατεστραµµένα αποθέµατα περιόδου

 (211.265)  (230.496) 0 0

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και 
κατεστραµµένα αποθέµατα προηγούµενων χρήσεων

 (230.496) 0 0 0

Καθαρή Λογιστική Αξία 10.758.815 9.854.756 1.898.736 2.183.995

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Το ποσό των αποθεµάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον Όµιλο και 
περιλαµβάνεται στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε ποσό € 100.653.384 (2008: € 86.927.105). 
 
Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. 
 

11.11 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Εµπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 62.704.359 48.359.601 32.254.195 26.329.755

Εµπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 0 11.892.259 19.656.086 6.093.796

Γραµµάτια Εισπρακτέα 17.590.154 13.651.764 12.077.794 9.812.588

Επιταγές Εισπρακτέες 12.418.451 3.279.277 877.171 869.221

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (11.693.530) (9.546.945) (7.361.050) (6.000.000)

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 81.019.433 67.635.956 57.504.195 37.105.360

Προκαταβολές σε προµηθευτές 745.404 422.247 0 10.343 

Σύνολα 81.764.837 68.058.203 57.504.195 37.115.703

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 
των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 
λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
Επιπλέον, ορισµένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί αποµείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση. 
Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
∆εν είναι ληξιπρόθεσµα και δεν είναι αποµειωµένα 68.418.740 59.700.348 51.126.041 33.398.234
Είναι ληξιπρόθεσµα και δεν είναι αποµειωµένα:
< 90 ηµέρες 4.439.334 2.510.018 1.583.358 310.949
91 - 180 ηµέρες 1.588.727 1.715.360 962.325 496.430
181 - 360 ηµέρες 3.709.642 834.970 2.587.180 433.863
> 360 ηµέρες 2.862.991 2.875.260 1.245.291 2.465.884
Σύνολο 81.019.433 67.635.956 57.504.195 37.105.360

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η κίνηση των προβλέψεων του Οµίλου και της Εταιρείας για τις µη εισπράξιµες απαιτήσεις αναλύεται ως 
εξής: 

Προβλέψεις αποµείωσης
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο ανοίγµατος      (9.546.945)       (691.655)    (6.000.000) 0 
Πρόσθετες προβλέψεις (1.998.277) (8.855.290) (861.050) (6.000.000)
Μειώσεις 351.692 0 0 0 
Προεξόφληση απαιτήσεων (500.000) 0 (500.000) 0 
Υπόλοιπο κλεισίµατος (11.693.530) (9.546.945) (7.361.050) (6.000.000)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
11.12 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Χρεώστες ∆ιάφοροι 5.681.471 6.980.811 2.035.287 2.597.895

Απαιτήσεις Από ∆ηµόσιες Αρχές 11.075.798 6.167.162 104.268 1.629.498

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 121.910 48.352 0 43.847

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 249.719 2.092.354 756 1.316.494

Προπληρωθέντα έξοδα 2.537.901 4.687.045 343.828 2.003

Λοιπές Απαιτήσεις 308.675 1.390.416 31.556 227.753

Σύνολα 19.975.475 21.366.140 2.515.695 5.817.490

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (147.597) (62.148) 0 0

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 19.827.877 21.303.992 2.515.695 5.817.490

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Καθώς και κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας : 
 

Προβλέψεις αποµείωσης
31/12/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο ανοίγµατος (62.148) 0 
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών (98.893) 0 
Πρόσθετες προβλέψεις 0 (62.148)
Εισπραχθείσες επισφάλειες 13.444 0 
Υπόλοιπο κλεισιµατος (147.597) (62.148)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

11.13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ταµειακά Ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μετρητά στο ταµείο 451.406 323.146 1.370 20.084

Ταµειακά διαθέσιµα στην τράπεζα 10.596.996 69.252.961 3.694.490 59.787.881

Βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές τραπεζικές καταθέσεις 62.894 63.096.000 0 63.096.000

∆εσµευµένες καταθέσεις 18.000.000 66.904.000 18.000.000 66.904.000

Σύνολo Tαµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα σε € 28.365.831 198.917.114 21.695.860 189.807.965
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα σε ξένο νόµισµα 745.466 658.993 0 0

Σύνολo Tαµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,06 % (3,91% το 2008).  
 
Σηµειώνεται ότι παρατηρείται σηµαντική µείωση των δεσµευµένων καταθέσεων του Οµίλου και της 
Εταιρείας, προς εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, από την 
31.12.2008. 
 
Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων το οποίο είναι προσωρινά δεσµευµένο και 
ως εκ τούτου µη διαθέσιµο για τον Όµιλο και την Εταιρεία την 31.12.2009 ανέρχεται σε Ευρώ 18 εκ. (2008: 
Ευρώ 66,9 εκ.). Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν την εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών 
εταιρειών του Οµίλου. 

11.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών ανήρχετο σε 163.320.183 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 Αξία κοινών µετοχών Υπερ Το Άρτιο
Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2008 125.630.910 51.508.673 263.355.168
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και καταβολή µετρητών 
στους µετόχους

0 0 (4.598.710)

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2008 125.630.910 51.508.673 258.756.458

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2009 125.630.910 51.508.673 258.756.458
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο 0 15.075.709 (15.075.709)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και καταβολή µετρητών 
στους µετόχους

0 (15.075.709) 0 

Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές 37.689.273 15.452.602 67.463.799 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 (212.692)
Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2009 163.320.183 66.961.275 310.931.856  

 

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, ύψους € 82,9εκ. Οι µέτοχοι κατά 
την ηµεροµηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές µετοχές της Εταιρείας προς € 
2,20 ανά µετοχή.  
 
Την 30η Οκτωβρίου πιστοποιήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ) της Εταιρείας µε µετρητά 
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  
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2,20 ευρώ ανά µετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Α.Μ.Κ ανήλθαν στο ποσό των 
82.916.400,60 ευρώ και χρησιµοποιήθηκαν για να καλύψουν µέρος των κεφαλαίων ύψους 306 εκατ. ευρώ, 
τα οποία κατεβλήθησαν στους οµολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωµή του Μ.Ο.∆.  
 
 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον 66.961.275,03 ευρώ, διαιρούµενο σε 163.320.183 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε µία.  
 
Για τη χρήση του 2009, το ∆.Σ. της Εταιρίας θα αποφασίσει για την µερισµατική πολιτική σε επόµενη 
συνεδρίασή του.  
 
Σηµειώνεται ότι βάσει του άρθρου 18 του Ν.3697/2008 στα κέρδη που διανέµουν οι ανώνυµες εταιρείες 
πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου στους µετόχους µε συντελεστή 10%. 
 

Πρόγραµµα χορήγησης µετοχών της µητρικής εταιρείας σε µέλη του ∆Σ και διοικητικά στελέχη 

 
Τον µήνα Ιούνιο της κλειόµενης περιόδου η ∆ιοίκηση της εταιρείας προχώρησε στην έκδοση προγράµµατος 
διάθεσης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών σε µέλη της ∆ιοίκησης και λοιπά στελέχη της εταιρείας, δυνάµει της 
από 18/7/2006, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 
 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης, θα παραχωρηθούν σταδιακά από το έτος 
2008 έως και το έτος 2010, 4.280.000 δικαιώµατα προαίρεσης σε στελέχη της εταιρείας. Η κατανοµή αυτών 
είναι 1.980.000 δικαιώµατα για το έτος 2008 και από 1.150.000 δικαιώµατα για τα έτη 2009 και 2010. 
Σηµειώνεται ότι τα χορηγηθέντα δικαιώµατα που αφορούσαν στο έτος 2008, δεν εξασκήθηκαν και 
µεταφέρθηκαν στο έτος 2010 καθώς τότε εκτιµάται ότι πρόκειται να εξασκηθούν. 
 
Οι κινήσεις στον αριθµό των δικαιωµάτων που εκκρεµούν και τις σταθµισµένες µέσες τιµές εξάσκησης, 
έχουν ως εξής: 

Αριθµός µετοχών
Σταθµισµένη µέση τιµή 

άσκησης - ευρώ / µετοχή

Ανεξόφλητες στην αρχή της περιόδου 1.980.000

Παραχωρηθέντα 1.150.000 4,50
Ανεξόφλητες στο τέλος της περιόδου 3.130.000 4,50

2009

 
 

Τα εκκρεµή δικαιώµατα στο τέλος της περιόδου έχουν τις εξής ηµεροµηνίες λήξεως και τιµές εξάσκησης: 

 

Ηµεροµηνία Λήξεως
Αριθµός Μετοχών

Τιµή 
εξάσκησης 
€/µτχ

2008 - -
2009 1.150.000 4,50
2010 3.130.000 4,50

Σύνολο 4.280.000 4,50  
 
Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν στα στελέχη, επιµετρήθηκε κατά την ηµεροµηνία 
παραχώρησης µε βάση το µοντέλο Black & Scholes. Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωµάτων έχει 
ως εξής:  

Ηµεροµηνία Λήξεως
Εύλογη αξία 
∆ικαιώµατος

2008 0,12
2009 0,42
2010 0,62  
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Tα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του µοντέλου ήταν: 
α) Εύλογη αξία (τιµή κλεισίµατος) της µετοχής κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης 3,66 € 
β) ∆ιακύµανση της τιµής της µετοχής 37,115% 
γ) Επιτόκιο µηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate) 5,1% 
δ) Τιµή εξάσκησης 4,5 €  
ε) Απόδοση µερίσµατος 4,67% 
στ) Αναµενόµενη διάρκεια ισχύος δικαιωµάτων 3 έτη 
 
Η συνολική εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωµάτων έχει υπολογιστεί σε ποσό € 1.429.910 και θα 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2008-2010. Η επιβάρυνση για τα αποτελέσµατα της χρήσης 
2008, ανέρχεται σε ποσό € 572.293. 
 
11.15 Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικό 

αποθεµατικο
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά 
Μετατροπής 
Ισολογισµού

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2008 2.588.914 593.966 199.208 33.090 3.415.178
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων 
εις νέον

1.110.825 0 0 0 1.110.825 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 0 0 646.685 (442.881) 203.804 
Παραχώρηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών στο 
προσωπικό

0 0 574.049 0 574.049 

Αποθεµατικό Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 0 0 2.481.499 0 2.481.499 

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2008 3.699.739 593.966 3.901.441 (409.791) 7.785.355

Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά 
Μετατροπής 
Ισολογισµού

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2009 3.699.739 593.966 3.901.441 (409.791) 7.785.355 
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων 
εις νέον

1.261.647 0 0 0 1.261.647 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού

0 0 0 (2.367.184) (2.367.184)

Παραχώρηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών στο 
προσωπικό

0 0 572.293 0 572.293 

Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών 
εταιρειών

0 0 (39.000) 0 (39.000)

Αποθεµατικό Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 0 0 (2.481.499) 0 (2.481.499)

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2009 4.961.386 593.966 1.953.235 (2.776.975) 4.731.612  
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τακτικό 

αποθεµατικο
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2008 2.526.465 593.966 199.208 3.319.639
Παραχώρηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών στο προσωπικό 0 0 574.049 574.049 
Απ΄ευθείας µεταβολές ιδίων κεφαλαίων 0 0 (172.162) (172.162)
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 0 0 2.481.499 2.481.499 
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού προηγούµενης χρήσης 532.126 0 0 532.126 

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2008 3.058.591 593.966 3.082.594 6.735.151

Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2009 3.058.591 593.966 3.082.594 6.735.151
Μεταφορά µεταξύ αποθ/κών και αποτελεσµάτων εις νέον 404.042 0 0 404.042 
Παραχώρηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών στο προσωπικό 0 0 572.293 572.293 
Αγορά Θυγατρικών 0 0 (1.017.380) (1.017.380)
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 0 0 (2.481.499) (2.481.499)
Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2009 3.462.633 593.966 156.008 4.212.607  

 

11.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Ο Όµιλος έχει την νοµική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία εκτός της 
νοµικής υποχρέωσης για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου 
κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, έχει ενεργοποιήσει και ειδικό πρόγραµµα 
παροχών προς τους εργαζοµένους της υπό την µορφή Οµαδικού Ασφαλιστηρίου.  
 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 12.927.008 12.698.050 7.858.687 8.376.182

Σύνολο 12.927.008 12.698.050 7.858.687 8.376.182  
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων είναι :

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 642.564 235.536 878.100 666.227 183.544 849.771

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 446.183 220.123 666.306 376.700 181.304 558.004

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος 

0 (61.222) (61.222) 0 (77.765) (77.765)

Αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας 11.410 (322.987) (311.577) 305.534 (322.987) (17.453)

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισµένα µέσα στο έτος 216.801 80.030 296.831 298.323 20.032 318.355

Ζηµιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 2.265 0 2.265 0 0 0

Έξοδο αναγνωρισµένο στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων

1.319.223 151.480 1.470.703 1.646.785 (15.872) 1.630.913

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος

0 61.222 61.222 0 77.765 77.765

Αναλογιστικά κέρδητων περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος

0 11.946 11.946 0 (531.815) (531.815)

Πραγµατοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος

0 73.168 73.168 0 (454.050) (454.050)

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων είναι :

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµ

ενων 
υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 390.179 235.536 625.715 287.559 183.544 471.103

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 244.568 220.123 464.691 217.944 181.304 399.248

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος 

0 (61.222) (61.222) 0 (77.765) (77.765)

Αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας 11.410 (322.987) (311.577) 0 (322.987) (322.987)

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισµένα µέσα στο έτος 0 80.030 80.030 0 20.032 20.032

Ζηµιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 0 - - 0 - -

Έξοδο αναγνωρισµένο στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων

646.157 151.480 797.637 505.503 (15.872) 489.631

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος

0 61.222 61.222 0 77.765 77.765

Αναλογιστικά κέρδητων περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος

0 11.946 11.946 0 (531.815) (531.815)

Πραγµατοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος

0 73.168 73.168 0 (454.050) (454.050)

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό είναι:
Προγράµµατα µη 

χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών που 
είναι πλήρως ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενες

10.804.568 4.336.840 15.141.408 9.553.184 4.402.453 13.955.637

Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 0 (1.864.633) (1.864.633) 0 (1.530.560) (1.530.560)

10.804.568 2.472.207 13.276.775 9.553.184 2.871.893 12.425.077

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών που 
είναι πλήρως µη χρηµατοδοτούµενες
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που δεν είναι αναγνωρισµένα 
στον ισολογισµό

(1.494.764) (1.670.114) (3.164.878) (1.064.367) (1.800.758) (2.865.125)

Κόστος προϋπηρεσίας που δεν είναι ακόµη αναγνωρισµένο στον 
ισολογισµό

0 2.815.111 2.815.111 0 3.138.098 3.138.098

(1.494.764) 1.144.997 (349.767) (1.064.367) 1.337.340 272.973

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον ισολογισµό 9.309.804 3.617.204 12.927.008 8.488.817 4.209.233 12.698.050

31/12/2009 31/12/2008

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό είναι:

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµ

ενων 
υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών που 
είναι πλήρως ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενες

5.314.591 4.336.840 9.651.431 4.891.358 4.402.453 9.293.811

Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 0 (1.864.633) (1.864.633) 0 (1.530.560) (1.530.560)

5.314.591 2.472.207 7.786.798 4.891.358 2.871.893 7.763.251

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών που 
είναι πλήρως µη χρηµατοδοτούµενες
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που δεν είναι αναγνωρισµένα 
στον ισολογισµό

(1.073.108) (1.670.114) (2.743.222) (724.409) (1.800.758) (2.525.167)

Κόστος προϋπηρεσίας που δεν είναι ακόµη αναγνωρισµένο στον 
ισολογισµό

0 2.815.111 2.815.111 0 3.138.098 3.138.098

(1.073.108) 1.144.997 71.889 (724.409) 1.337.340 612.931

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον ισολογισµό 4.241.483 3.617.204 7.858.687 4.166.949 4.209.233 8.376.182

31/12/2009 31/12/2008
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα 
καθορισµένα προγράµµατα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 9.553.184 4.402.453 13.955.637 8.153.294 3.777.173 11.930.467
Κόστος απασχόλησης 832.934 220.666 1.053.600 661.875 183.544 845.419

Κόστος τόκων 446.183 220.123 666.306 374.743 181.304 556.047

Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) 682.193 (38.668) 643.525 1.022.759 510.615 1.533.374

Ζηµιές/ (κέρδη) από περικοπές 0 0 0 0 193.330 193.330

Υποχεώσεις που εξαλείφθηκαν µε τακτοποιήσεις 0 0 0 305.534 0 305.534

Αναληφθείσες υποχρεώσεις σε µία συνένωση εταιρειών 151.740 0 151.740 367.996 0 367.996

Παροχές πληρωθείσες (861.666) (467.734) (1.329.400) (1.333.017) (443.513) (1.776.530)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 10.804.568 4.336.840 15.141.408 9.553.184 4.402.453 13.955.637

31/12/2009 31/12/2008

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα 
καθορισµένα προγράµµατα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµ

ενων 
υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράµµατα µη 
χρηµατοδοτούµενων 

υποχρεώσεων

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 4.891.358 4.402.453 9.293.811 4.540.493 3.777.173 8.317.666
Κόστος απασχόλησης 390.179 220.666 610.845 287.559 183.544 471.103

Κόστος τόκων 244.568 220.123 464.691 217.944 181.304 399.248

Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) 360.109 (38.668) 321.441 409.138 510.615 919.753

Ζηµιές/ (κέρδη) από περικοπές 0 0 0 0 193.330 193.330

Παροχές πληρωθείσες (571.623) (467.734) (1.039.357) (563.776) (443.513) (1.007.289)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 5.314.591 4.336.840 9.651.431 4.891.358 4.402.453 9.293.811

31/12/2009 31/12/2008

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Η µεταβολή στην εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος κατά την διάρκεια του 
έτους έχει ως εξής :

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.530.560 1.728.115 1.530.560 1.728.115
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος

61.222 77.765 61.222 77.765

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 11.946 (531.815) 11.946 (531.815)

Εισφορές εργoδότη 743.509 700.008 743.509 700.008

Παροχές πληρωθείσες (482.604) (443.513) (482.604) (443.513)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.864.633 1.530.560 1.864.633 1.530.560  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές, που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%  
 
11.17 Επιχορηγήσεις 

 
Η κίνηση των επιχορηγήσεων αναλύεται ως εξής: 
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Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2008 150.680

Είσπραξη νέων επιχορηγήσεων 780.304 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (110.503)

Μεταφορά σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (103.962)

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2008 716.519

Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2009 716.519
Είσπραξη νέων επιχορηγήσεων 166.234 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (105.667)

Μεταφορά σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (105.667)

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2009 671.419  

11.18 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 
Τα δάνεια του Οµίλου καθώς και οι ηµεροµηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Τραπεζικός δανεισµός 16.421.660 11.930.891 0 0
Οµολογιακά ∆άνεια 19.000.000           19.000.000   0 0
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 2.561.681 3.068.045 0 0

Μείον: Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα την 
επόµενη χρήση

(1.992.912) (863.605) 0 0

Σύνολο 35.990.430 33.135.331 0 0

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 146.283.848 18.916.990 108.000.000 10.000.000
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 6.415.361 4.813.784
Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο 0 302.953.140 0 302.953.140
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 1.350.069 1.231.105 0 0
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την  
επόµενη χρήση

1.992.912 863.605 0 0

Σύνολο 156.042.191 328.778.624 108.000.000 312.953.140

Σύνολο δανείων 192.032.620 361.913.955 108.000.000 312.953.140  
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μέχρι 1 έτος 154.692.121 327.547.748 0 312.953.140
Από 1 έως 5 έτη 30.532.192 26.034.234 0 0
Άνω των 5 ετών 2.896.556 4.033.052 0 0

188.120.869 357.615.034 0 312.953.140
0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

2 έτη και λιγότερο 0 87.395 0 0
Μεταξύ 2 και 5 ετών 30.532.192 25.946.839 0 0
Άνω των 5 ετών 2.896.556 4.033.052 0 0

33.428.748 30.067.286 0 0

Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων, έχουν ως 
εξής:

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων 
δανείων έχουν ως εξής:
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Το Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο της Εταιρείας, απεικονίζεται κατά την 31.12.2008, στις 
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, καθώς εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο της χρήσης 2009, κατόπιν 
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 2.12.2008. 
 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων: 31/12/2009 31/12/2008

Μέχρι 1 έτος 1.471.377 1.473.959
Από 1 έως 5 έτη 2.861.087 3.285.905

4.332.464 4.759.864

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους 
στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις

420.715 460.714

420.715 460.714

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2009 31/12/2008

Μέχρι 1 έτος 1.350.069 1.231.105
Από 1 έως 5 έτη 2.561.681 3.068.045

3.911.750 4.299.150

Παρούσα αξία υποχρέωσης χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων

 
 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2009 και 
2008, είναι τα παρακάτω: 
 

Mέσα πραγµατικά επιτόκια Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

EUR EUR EUR EUR
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 2,80% 6,92% 2,80% 6,09%
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 4,34% 6,29% 4,34% 7,27%  

 
11.19 Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρεία 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. 
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Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Λοιπές 
Προβλέψεις

Προβλέψεις 
επίδικων 
υποθέσεων

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2008 672.500 6.614.125 7.286.625

Πρόσθετες προβλέψεις 543.961 3.105.875 3.649.836 
Χρησιµοποιηµένες  προβλέψεις (7.500) 0 (7.500)
Από απόκτηση θυγατρικής 11.500 0 11.500 
Ανακατανοµή προβλέψεων από µακροπρόθεσµες σε βραχυπρόθεσµες 0 150.000 150.000 

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2008 1.220.461 9.870.000 11.090.461

Λοιπές 
Προβλέψεις

Προβλέψεις 
επίδικων 
υποθέσεων

Σύνολα

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2009 1.220.461 9.870.000 11.090.461
Πρόσθετες προβλέψεις 2.668.780 1.198.000 3.866.780 
Χρησιµοποιηµένες  προβλέψεις (667.719) (95.754) (763.473)
Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2009 3.221.522 10.972.246 14.193.768

Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 976.663 10.969.246 11.945.909 
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 2.244.860 3.000 2.247.860 

3.221.523 10.972.246 14.193.769  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές 
Προβλέψεις

Προβλέψεις 
επίδικων 
υποθέσεων

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγµατος την 1/1/2008 300.000 980.964 1.280.964

Πρόσθετες προβλέψεις 300.000 1.169.036 1.469.036 
Ανακατανοµή προβλέψεων από µακροπρόθεσµες σε βραχυπρόθεσµες 0 150.000 150.000 

Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2008 600.000 2.300.000 2.900.000

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2009 600.000 2.300.000 2.900.000
Πρόσθετες προβλέψεις 150.000 375.000 525.000 
Χρησιµοποιηµένες  προβλέψεις (600.000) (85.754) (685.754)
Υπόλοιπο κλεισιµατος την 31/12/2009 150.000 2.589.246 2.739.246

Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 150.000 2.589.246 2.739.246 
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 0 0 0 

150.000 2.589.246 2.739.246  

 

11.20 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της 
Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Προµηθευτές 35.742.439 30.613.647 15.042.180 12.087.220
Γραµµάτια Πληρωτέα 2.250.319 0 0 0
Επιταγές Πληρωτέες 4.513.375 9.667.072 0 0
Προκαταβολές πελατών 648.499 539.835 633.618 0
Εµπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 0 18.064.792 0 26.827.786
Λοιπές υποχρεώσεις 5.217.119 12.137.244 6.407.252 6.024.861

Σύνολο 48.371.751 71.022.590 22.083.050 44.939.867

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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11.21 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 

 

Ο φόρος εισοδήµατος πληρωτέος αναλύεται ως εξής : 

31/12/2009 31/12/2008 Ac
co

31/12/2009 31/12/2008

Φόρος εισοδήµατος 7.674.978 8.568.260 540
7

428.573 0

Σύνολο 7.674.978 8.568.260 428.573 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

11.22 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύoνται ως εξής : 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2009 31/12/2008 

 
31/12/2009 31/12/2008 

Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 184.311 103.962 
 

78.643 0 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  5.612.698 6.477.080 

 
2.194.119 1.951.733 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  6.816.118 5.035.505 
 

1.824.992 1.837.168 
Μερίσµατα πληρωτέα  278.164 335.152 

 
228.568 234.312 

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 1.000.754 498.545 
 

101.573 10.941 
∆εδουλευµένα έξοδα 5.266.830 1.683.333 

 
2.972.499 893.899 

Λοιπές υποχρεώσεις 2.225.533 1.276.011 
 

10.233 606.231 
Υποχρεώσεις προς µετόχους από επιστροφή µετοχικού 
κεφαλαίου 

1.376 0 
 

0 0 

∆εδουλευµένοι τόκοι 768.564 4.432.132 
 

768.564 4.432.132 
Υποχρεώσεις από αγορά µετοχών 160.672 0 

 
0 0 

Σύνολο 22.315.019 19.841.720 
 

8.179.191 9.966.416 

 

11.23 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

Account
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08

Πωλήσεις προϊόντων 2.965.462 1.650.168 0 0

Πωλήσεις εµπορευµάτων 42.732.351 46.452.253730001 0 0

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 307.685.846 233.718.466730000 141.423.842 132.707.790

Σύνολα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 353.383.660 281.820.888 141.423.842 132.707.790  

 

11.24 Παροχές σε εργαζοµένους  

Οι παροχές σε εργαζοµένους αναλύονται ως εξής: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

Μισθοί και ηµεροµίσθια 100.296.091 69.001.542 40.443.384 36.645.263
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 11.937.979 9.235.369 0 0
Συντάξεις προγράµµατα καθορισµένων παροχών  (68.643)  (197.176)  (68.643)  (197.176)
Συντάξεις προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 873.040 1.270.085 401.589 287.559
Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.125.744 367.822 0 0
Αποζηµιώσεις απόλυσης 155.977 791.104 0 0
Έξοδα προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων 
αγοράς µετοχών στο προσωπικό

572.293 574.049 572.293 574.049

Σύνολο κόστους εργαζοµένων 114.892.482 81.042.795 41.348.623 37.309.695  

11.25 Έξοδα ανά λειτουργία 

 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
Κόστος πωληθέντων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Aµοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 97.300.366 69.452.858 35.010.047 32.240.173
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 46.415.070 32.977.254 17.087.271 13.420.968
Παροχές τρίτων 20.402.152 16.366.886 7.661.005 6.932.714
Υλικά που αναλώθηκαν 100.653.384 86.927.105 43.949.961 47.134.808
Φόροι - τέλη 271.129 224.523 97.563 95.517
∆ιάφορα έξοδα 14.444.088 9.564.821 3.564.399 2.177.860
Αποσβέσεις 18.043.442 12.947.926 7.273.114 5.262.603
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 919.022 2.305.948 800.000          2.303.798   
Σύνολο 298.448.654 230.767.323 115.443.359 109.568.441

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
Έξοδα διοίκησης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Aµοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 14.599.113 10.022.534 6.047.104 4.886.705
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 3.804.687 4.195.835 1.389.705 3.002.864
Παροχές τρίτων 2.685.912 1.722.256 732.432 799.482
Υλικά που αναλώθηκαν 539.380              71.957   69.446 0
Φόροι - τέλη 488.271 192.074 372.258 142.347
∆ιάφορα έξοδα 1.443.315 1.810.089 409.618 46.758
Αποσβέσεις 2.080.853 2.959.195 637.966          1.798.094   
Προβλεψεις εκµεταλλευσεως 298.488 61.332 0 0
Σύνολο 25.940.019 21.035.273 9.658.529 10.676.250

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
Έξοδα διάθεσης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Aµοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 2.993.003 1.567.402 291.472 182.817
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 235.490 318.089 56.578 192.620
Παροχές τρίτων 294.795 226.950 31.399 42.644
Υλικά που αναλώθηκαν 68.711 0 12.725 0
Φόροι - τέλη 5.679           5.169,75   0 0
∆ιάφορα έξοδα 1.634.028 384.729 418.708 19.680
Αποσβέσεις 139.025 73.699 36.508 10.913
Προβλεψεις εκµεταλλευσεως 0 55.532 0 0
Σύνολο 5.370.730 2.631.570 847.390 448.675

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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11.26 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής: 
 

Λοιπά έσοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Έσοδα από Ενοίκια 3.934.523 7.563.100 1.553.316 4.545.727
Έσοδα από Επιδοτήσεις 472.503 142.816 424.724 92.738
Αποζηµιώσεις 74.831 0 7.747 0
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 143.053 110.527 0 0
Έσοδα από προµήθειες πωλήσεων 105.675 40.570 0 0
Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις 572 0 0 0
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 3.227.558 3.177.592 225.426 254.352
Λοιπά έσοδα 972.369 578.038 65.619 246.975
Κέρδη από την πώληση ενσώµατων παγίων 98.999 150.466 28.897 150.466
Αναστροφή προβλέψεων 649.849 0 0 0
Σύνολο λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης 9.679.932 11.763.109 2.305.729 5.290.258  

 
Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής: 
 

Λοιπά έξοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι 839.133 545.748 205.579 140.536
Πρόστιµα και προσαυξήσεις 39.159 33.559 21.295 3.319
Αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων 373.848 417.107 0 29.806
Προβλέψεις 1.944.496 3.711.718 375.000 1.169.037
Ζηµιές από την πώληση ενσώµατων παγίων 90.490 207.542 38.281 194.354
Λοιπά έξοδα 705.626 441.488 174.603 81.905
Σύνολο λοιπών εξόδων εκµετάλλευσης 3.992.753 5.357.162 814.758 1.618.957  

 
11.27 Χρηµατοοικονοµικά κόστη / έσοδα  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά κόστη / έσοδα αναλύoνται ως εξής : 

 

Χρηµατοοικονοµικά κόστη Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Tόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 590.169 728.452 0 0
Tόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 9.302.305 2.545.724 7.564.186 1.979.492
Tόκοι οµολογιακών δανείων 2.059.064 25.234.247 1.503.429 24.135.695
Τόκοι χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων 212.580 289.791 0 2.960
Τόκοι από Υπεραναλήψεις 203.434 189.442 0 0
Χρηµατοοικονοµικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

666.306 558.004 464.691 399.248

Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών 69.399 0 8.600 0
Factoring 160.620 100.737 0 0
Λοιποί τόκοι έξοδα 1.597.173 393.513 299.054 10.107
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 14.861.049 30.039.910 9.839.960 26.527.502  
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Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 3.233.703 10.281.529 1.992.851 10.168.472
Τόκοι Πελατών 6.288 0 6.288 0
Τόκοι Χορηγηθέντων ∆ανείων 0 1.666.397 0 0
Λοιποί τόκοι έσοδα 41.196 32.004 74.811 0

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 3.281.187 11.979.930 2.073.949 10.168.472  
 

11.28 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 

Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αναλύoνται ως εξής : 

 

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές 474.962 181.787 0 0
Ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές  (959.701)  (500.759)  (279.770) 0
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 146.447  (5.125) 0 0
Σύνολο λοιπών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων  (338.292)  (324.097)  (279.770) 0  

 
11.29 Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής : 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

Τρέχον έξοδο φόρου 8.926.526 6.773.607 2.274.948 166.582
Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 764.869  (12.669.870) 1.188.878  (1.262.459)
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 1.754.824 55.962 549.598 0
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος 322.500 590.462 150.000 300.000
Λοιποί φόροι 1.705.664 0 575.275 0
Σύνολο 13.474.382  (5.249.839) 4.738.699  (795.877)

Κέρδη προ Φόρων 17.372.718 15.547.932 18.296.337 10.774.459
Συντελεστής Φόρου 25% 25%
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 9.022.669 6.848.851 4.574.084 2.693.615

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία

 - Αφορολόγητα Εισοδήµατα  (144.800) 0 0 0
 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 
προηγ.χρήσεων

1.705.664 0 575.275 0

 - Μερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές  (2.954.020)  (5.180.651)  (2.394.146)  (2.861.941)
- Λοιπά  (236.764) 0 0 0
Προσαρµογές για Έξοδα που δεν 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
 - Μη Εκπιπτώµενες ∆απάνες 4.063.854 2.031.557 1.350.624  (627.551)
 - Επίδραση από µεταβολές φορολογικού 
συντελεστή

 (581.400)  (9.569.162)  (144.748) 0

 - ∆ιαφορές φόρου προηγούµενων χρήσεων 27.500 0 0 0
 - Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για 
έκπτωση

2.142.983 619.566 699.598 0

 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 1.432 0 0 0
 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 38.029 0 0 0
 - Συµπληρωµατικός φόρος ακινήτων 102.815 0 78.012 0
 - Λοιπά 286.419 0 0 0
Σύνολο 13.474.382  (5.249.839) 4.738.699  (795.877)  

 

Σύµφωνα µε τον Ν.3808/2009, επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις ελληνικές 
εταιρίες που παρουσίασαν κέρδη για την χρήση 2008 άνω των €5,0 εκατ.. Η συνολική επιβάρυνση για τον 
Όµιλο ανέρχεται σε € 1,7 εκ. και για την Εταιρία σε € 575 χιλ.. 
 
Την 29/10/2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 
2008. 
 
Οι αρµόδιες φορολογικές αρχές καταλόγισαν στην εταιρεία λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε 
φόρος εισοδήµατος, πλέον προσαυξήσεων συνολικού ποσού €  1.149.598.  
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία είχε επιβαρύνει, µε τη µορφή πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, τις 
οικονοµικές καταστάσεις προηγουµένων χρήσεων, µε ποσό € 600.000.  
 
Ως εκ τούτου, η πρόσθετη επιβάρυνση για τις οικονοµικές καταστάσεις της  31/12/2009 ανέρχεται σε € 
549.598, όπου χρησιµοποιήθηκε για σκοπούς του τακτικού φορολογικού ελέγχου και σχηµάτισε πλέον 
πρόβλεψη € 150.000 για κάλυψη µελλοντικών ελέγχων. 
 

11.30 Κέρδη ανά µετοχή 
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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 Εταιρείας στην 
διάρκεια της περιόδου. Τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίδια µε τα βασικά. 
 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής 8.937.404 21.027.122 13.557.639 11.570.336 
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 110.211.007 125.630.910 110.211.007 125.630.910 
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,0811 0,1674 0,1230 0,0921 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στην τρέχουσα χρήση δεν προέκυψαν αποµοιωµένα κέρδη ανά µετοχή, λόγω της έκδοσης του 
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, γαιτί έχει αποπληρωθεί πλήρως στην πρώτη επέτειο επανέκδοσής του 
και η άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών της εταιρείας (stock option) από τους 
συµµετέχοντες, οδηγεί σε αύξηση των κερδών ανά µετοχή. 
 

11.31 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

01/01-
31/12/09

01/01-
31/12/08

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζ όµενη δραστηριότητα 17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 20.263.319 15.980.822 7.947.587 7.071.610
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 1.470.703  (872.292) 797.637  (1.244.332)
Προβλέψεις 3.567.453 6.582.675 1.175.000 3.472.833
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές  (474.961)  (181.787) 0 0
Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 959.701 532.341 279.770 0
(Κέρδη)/ ζηµιές από την πώληση ενσώµατων παγίων  (8.509) 57.076 9.384 43.888
Μερίδιο καθαρών κερδών /(ζηµιών) από συγγενείς που ενοποιούνται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης

 (125.879)  (139.341) 0 0

Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων  (572)  (7.500) 0 0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων  (143.053)  (110.503)  (19.661) 0
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (3.281.187)  (11.947.926)  (2.073.950)  (10.168.472)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.194.743 29.860.431 9.839.960 26.527.503
Μερίσµατα 0 0  (9.376.583)  (11.447.764)
Παροχές στο προσωπικό σε συµµετοχικούς τίτλους 572.293 574.049 572.293 574.049
Σύνολο προσαρµογών 36.994.051 40.328.046 9.151.437 14.829.315

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 
µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης

54.366.765 55.875.978 27.447.774 25.603.774

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων  (1.017.627) 533.901 303.302 575.855
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων  (19.805.152) 3.911.704  (4.829.249)  (11.208.936)
(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.427.418  (792.298) 3.323.261 0
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  (17.630.074)  (18.402.639)  (5.606.195)  (3.449.924)

 (28.025.435)  (14.749.332)  (6.808.881)  (14.083.005)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26.341.330 41.126.646 20.638.893 11.520.769
Καταβληθέντες τόκοι  (15.131.828)  (18.362.451)  (12.173.803)  (15.153.504)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (8.687.131)  (5.030.701)  (354.365)  (1.322.623)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.522.371 17.733.494 8.110.725  (4.955.358)
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11.32 ∆εσµεύσεις  

 
∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της εταιρείας 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 και χρηµατοδοτικών µισθώσεων έχουν ως εξής: 
 
Λειτουργικές µισθώσεις 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Όχι αργότερα από 1 έτος 1.651.464 1.072.786 860.406 880.154
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 5.480.526 5.963.845 4.357.238 5.204.965
Περισσότερο από 5 έτη 6.187.439 6.632.328 4.972.994 5.886.408
Σύνολο 13.319.429 13.668.959 10.190.638 11.971.527

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Ελάχιστες 
πληρωµές

Παρούσα αξία 
πληρωµών

Ελάχιστες 
πληρωµές

Παρούσα αξία 
πληρωµών

Μέσα σε ένα έτος 1.471.378 1.350.069 1.473.959 1.231.105
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 2.861.086 2.561.681 3.285.905 3.068.045
Σύνολο ελάχιστης καταβολής µελλοντικών µισθωµάτων 4.332.464 3.911.750 4.759.864 4.299.150
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (420.715) 0 (460.714) 0
Σύνολο ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης 3.911.750 3.911.750 4.299.150 4.299.150

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009 31/12/2008

 
 
Οι εγγυήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008, έχουν ως εξής:  
 
Εγγυήσεις

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2007
Εγγυήσεις σε τρίτους εκ µέρους των θυγατρικών 22.394.851 82.643.028 18.000.000 66.904.000
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών 6.000.000 730.920 6.000.000 0
Εγγυήσεις δοθείσες που αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις οι 
οποίες σχετίζονται µε ενσώµατες ακινητοποιήσεις

99.600 59.263 0 0

Άλλες εγγυήσεις 283.220 264.495 106.161 264.495
Σύνολο 28.777.671 83.697.707 24.106.161 67.168.495

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Οι συµβατικές δεσµεύσεις κεφαλαίου (εµπράγµατα βάρη) του Οµίλου κατά την 31.12.2009 και την 
31.12.2008, έχουν ως εξής:  
 

Συµβατικές ∆εσµεύσεις Κεφαλαίου
 31/12/2009 31/12/2008
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 20.684.704 13.139.143
Σύνολο 20.684.704 13.139.143

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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11.33 Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις  

 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηµατιστεί. Πιο αναλυτικά: 
 
Α.  Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες 31.12.2009 

 
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 

∆ήµο Αµαρουσίου 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου καταλόγισε στην Εταιρία µας για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών 
Εφαρµογών ποσό € 159.354. Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, η 
εταιρία άσκησε προσφυγές ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν 
πρωτοδίκως. Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ασκήθηκαν εφέσεις, οι οποίες 
συζητήθηκαν από το ∆ιοικητικό 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 
∆ήµος Αµαρουσίου στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 
 

2) Καταλογισµός Ειδικού Τέλους Νοσοκοµειακών και Νοσηλευτικών Μονάδων από το ∆ήµο 

Αµαρουσίου   

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου βεβαίωσε δια της Οικονοµικής του ∆ιεύθυνσης σε βάρος της Εταιρείας µας Ειδικό 
Τέλος Νοσοκοµειακών και Νοσηλευτικών Μονάδων, ύψους € 318.709. Κατά της απόφασης που επέβαλε το 
ως άνω πρόστιµο ασκήθηκε προσφυγή και αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και στα πλαίσια συζητήσεως της αιτήσεως συµβιβασµού από την 
Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, το Πρόστιµο διεγράφη από 
τους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου Αµαρουσίου, µε την υπ’ αριθ. 666/96 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 

3) Προσφυγή ΥΓΕΙΑ κατά ΤΣΑΥ 

Η Εταιρία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κατά του ΤΣΑΥ 
για την ακύρωση απόφασης του ∆.Σ. του ΤΣΑΥ περί καταλογισµού σε βάρος της Εταιρίας οφειλής για 
εργοδοτικές εισφορές ύψους € 1.507.909. 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 
∆ικαστηρίου που απέρριψε την προσφυγή ως ουσία αβάσιµη. 
Στη συνέχεια η Εταιρία άσκησε έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της παραπάνω µε 
αριθµό 12043/2006 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Η έφεση συζητήθηκε στις 
9.11.2007, και εκδόθηκε η µε αριθµό 4634/07 απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου, µε την οποία έγινε 
µερικώς δεκτή η έφεση της Εταιρίας και αναγνωρίστηκε ότι θα πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρία ποσό 
περίπου € 245.000. Ήδη η απόφαση αυτή µας κοινοποιήθηκε, εντός δε των προσεχών ηµερών θα 
ασκήσουµε αναίρεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, αξιώνοντας την επιστροφή και του 
υπολοίπου του καταβληθέντος από το ΥΓΕΙΑ ποσού. 
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4) Υπόθεση Καρδιοχειρουργού Ιατρού  

Ο καρδιοχειρουργός Ιατρός άσκησε, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή κατά της 
Εταιρείας, µε την οποία ζητούσε να του επιδικασθεί ποσό € 555.541, πλέον των νοµίµων τόκων, για δήθεν 
διαφορές µεταξύ των καταβληθεισών από την Εταιρεία αποδοχών του και των πράγµατι οφειλοµένων, έτσι 
όπως αυτές καθορίζονται από το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία για διενέργεια καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων. Η υπόθεση έφθασε ενώπιον του Αρείου Πάγου , µετά από αίτηση αναίρεσης του αντιδίκου 
κατά της εταιρείας µας και µε την αρ. 788/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών , µε την οποία είχε 
απορριφθεί η σχετική έφεση του και εντεύθεν η αγωγή του ,  την 15/4/2008 συζητήθηκε, στο Β1 Πολιτικό 
Τµήµα του Αρείου Πάγου και εξεδόθη υπ’ αρ. 1172/2008 απόφαση του , µε την οποία απορρίφθηκε η 
ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης του αντιδίκου εναντίων µας και κατά της ως άνω αποφάσεως του Εφετείου 
Αθηνών. 
 

ΙI. Εκκρεµείς ∆ικαστικές Υποθέσεις «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

 

1) Επιβολή Προστίµου του Κ.Β.Σ. από Σ.∆.Ο.Ε. 

Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε την υπ΄ αριθ. 1391/8-7-2004 Απόφαση Επιβολής Προστίµου 
του Κ.Β.Σ. επέβαλε στην Εταιρεία πρόστιµο ύψους € 288.191 για τη διαχειριστική περίοδο 2003. Κατά της 
ως άνω απόφασης έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, η 
οποία δεν έχει προς το παρόν προσδιοριστεί προς εκδίκαση. Σηµειώνεται ότι µέρος του προστίµου, 
ανερχόµενο σε ποσό € 68.881, έχει βεβαιωθεί και ήδη καταβλήθηκε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Εκτιµάται ότι το 
ποσό θα µειωθεί σηµαντικά, µετά την πιθανολογούµενη ευδοκίµηση της προσφυγής. 
 

2) Υπόθεση της ετερόρρυθµης εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

α) Με την από 15.05.2007 αίτησή της η ετερόρρυθµη εταιρία ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της µε αριθµό 
9591/2007 ∆ιαταγής Πληρωµής του κ. ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, µε την οποία 
υποχρεωνόταν η Εταιρία να καταβάλει σ’ αυτή το ποσό των € 966.921, µε το νόµιµο τόκο από 05.04.2007 
µέχρι την εξόφληση, πλέον δικαστικής δαπάνης ποσού € 9.669. Η ∆ιαταγή Πληρωµής εκδόθηκε µε βάση 
σειρά τιµολογίων, συνολικού ύψους € 966.921, τα οποία η ετερόρρυθµη εταιρία είχε εκδώσει προς την 
Εταιρία για την προς αυτή πώληση διαφόρων φαρµάκων. 
 
β) Κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής η Εταιρία άσκησε ανακοπή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009 µετ’ αναβολή απο την δικάσιµο της 
08.10.2008. Εξάλλου, η Εταιρία είχε ζητήσει και είχε πετύχει από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας την έκδοση προσωρινής διαταγής για απαγόρευση εκτέλεσης της διαταγής πληρωµής 
(µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της επί της αίτησης αναστολής). Ωστόσο, η αίτηση για την 
αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύσθηκε µε βάση την εκδοθείσα ∆ιαταγή πληρωµής 
απερρίφθη από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθήνας µε τη µε αριθµό 8381/2007 απόφαση του ως άνω 
∆ικαστηρίου. Κατόπιν τούτου, η Εταιρία κατέβαλε στην αντίδικο ετερόρρυθµη εταιρία το ποσό της διαταγής 
πληρωµής, που ούτως ή άλλως της όφειλε. Με την ανακοπή επιδιώκεται η αναγνώριση της υποχρέωσης της 
εταιρίας “ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” και καταβάλει στην Εταιρία τα µισθώµατα, που οφείλει και 
που κατά την Εταιρία ανέρχονται σε περίπου € 610.000, ενώ η αντίδικος εταιρία αναγνωρίζει ότι οφείλει 
µισθώµατα ύψους µόνο περίπου € 216.000. 
 
γ) η ετερόρρυθµη εταιρεία έχει ασκήσει κατά της Εταιρίας την από 18.03.2008 αγωγή της ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009 µετ’ αναβολή από 
την δικάσιµο της 08.10.2008, µε την οποία ζητά να της καταβληθεί ως αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη 
το ποσό των € 6.690.302 άλλως το ποσό των € 3.968.823, άλλως το ποσό των € 2.381.293 άλλως το ποσό 
των € 1.247.344, για παράβαση εκ µέρους της Εταιρίας αποκλειστικής σύµβασης για προµήθεια φαρµάκων 
που δήθεν είχε συνάψει µε την ενάγουσα.H υπόθεση συζητήθηκε στην παραπάνω δικάσιµο και αναµένεται 
απόφαση. 
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Η εκτίµησή µας είναι ότι η αγωγή θα απορριφθεί στο σύνολό της αφού ακόµα και αν υποτεθεί ότι υπήρχε 
τέτοια σύµβαση µεταξύ µας πράγµα το οποίο αρνούµεθα α) αυτή είναι απολύτως άκυρη εκ του νόµου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Α.Ν 1384/1938  και β) γιατί ούτως ή άλλως σε πρόσθετη 
πράξη σε µισθωτήριο που έχει συναφθεί µεταξύ µας συµφωνήθηκε ρητά ότι η µεταξύ µας συνεργασία για 
την προµήθεια φαρµάκων είναι αορίστου διάρκειας και µπορεί να ανακληθεί από οποιονδήποτε των 
συµβαλλοµένων µε έγγραφη προειδοποίηση ενός µηνός την οποία και τήρησε η Εταιρία.  
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή εκτιµούµε ότι θα είναι για ποσό µικρότερο του € 1.247.344. 
δ) η ετερόρρυθµη εταιρεία έχει ασκήσει κατά της Εταιρίας την από 10.11.2008 αγωγή της ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009, µε την οποία 
ζητά να της καταβληθεί ως αποζηµίωση για δήθεν ηθική της βλάβη το ποσό των € 100.000. Η εκτίµησή µας 
είναι ότι η αγωγή θα απορριφθεί σε κάθε δε περίπτωση ακόµα και αν γίνει δεκτή θα είναι για µικρό ποσό. 
 

3) Απαιτήσεις του ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά της ετερόρρυθµης εταιρίας «ΕΛΕΝΗ 

ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

α) Η Εταιρία έχει ασκήσει κατά της ως άνω ετερόρρυθµης εταιρίας αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας µε την οποία ζητά να της αποδώσει η παραπάνω εταιρία τη χρήση του µισθίου, λόγω 
λύσης της από 29.05.1991 σύµβασης µίσθωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε µε σειρά ιδιωτικών 
συµφωνητικών.  
 
β) Επίσης, η Εταιρία έχει ασκήσει κατά της ως άνω ετερόρρυθµης εταιρίας αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας µε την οποία ζητά να της καταβάλει η παραπάνω εταιρία το ποσό των € 609.252 το 
οποίο αντιστοιχεί στα µισθώµατα για το χρονικό διάστηµα από 01ης.01.2006 έως 31ης.12.2006 και στο ½ 
του χαρτοσήµου επί των µισθωµάτων για το χρονικό διάστηµα από 01ης.01.2006 έως 31ης.03.2006.  
 
γ) Τέλος, η ως άνω ετερόρρυθµη εταιρία έχει ασκήσει αντίθετη αγωγή κατά της Εταιρίας ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, µε την οποία ζητά να αναγνωριστεί ότι i) το οφειλόµενο µίσθωµα προς 
την Εταιρία ανέρχεται σε ποσοστό 14,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της ετερόρρυθµης εταιρίας (το 
µίσθωµα της ετερόρρυθµης εταιρίας υπολογιζόταν επί τη βάσει των ακαθάριστων εσόδων της) και ii) από τη 
15η.07.2006 µέχρι και τη 17η.05.2007, ηµεροµηνία κατάθεσης της αγωγής η ετερόρρυθµη εταιρία δεν 
οφείλει µισθώµατα. Και οι τρεις παραπάνω αγωγές είχαν προσδιοριστεί µετά από αναβολές και αντίστοιχες 
κλήσεις για συνεκδίκαση στις 6.11.2008, οπότε και ανεβλήθησαν ξανά για τις 3/5/2009. Εκτιµάµε ότι η 
αγωγή της Εταιρίας θα γίνει τουλάχιστον εν µέρει δεκτή, αφού ακόµη και η εναγόµενη αναγνωρίζει σχετική 
οφειλή ύψους € 216.000. 
 

4) Υπόθεση «THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ Α.Ε.» 

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ Α.Ε.» άσκησε κατά της 
εταιρίας µας την από 23/10/2008 αγωγή της ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  µε την οποία 
ζητά αφενός να αναγνωρισθεί η ακυρότητα µεταξύ µας ιδιωτικού συµφωνητικού  - σύµβασης τροφοδοσίας, 
λόγω δήθεν κατάρτισής του υπό το κράτος απειλής και αφετέρου να υποχρεωθούµε να της καταβάλουµε το 
ποσό των € 752.341 άλλως το ποσό των € 480.970 ως αποζηµίωση (διαφέρον εκπληρώσεως), λόγω της 
επικαλούµενης αδικοπραξίας (απειλής). Η υπόθεση εκδικάζεται κατά την Τακτική ∆ιαδικασία στη δικάσιµο 
της 7/10/2009, πλην όµως εκτιµάµε ότι θα απορριφθεί προεχόντως για λόγους ουσιαστικής αβασιµότητας 
και δευτερευόντως διότι η ενάγουσα εταιρία εκπλήρωσε πλήρως τις απορρέουσες από την δήθεν άκυρη 
σύµβαση υποχρεώσεις της και κοινοποίησε την εν λόγω αγωγή της σχεδόν δύο έτη µετά την σύναψη του εν 
λόγω συµφωνητικού και µόλις δύο µήνες πριν τη λήξη της µεταξύ µας συµβατικής σχέσης. 
 

5) Λοιπές ∆ικαστικές Υποθέσεις 

Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν ανήκουν στην κατηγορία , του  Mal-practice, 
ανέρχεται στο ποσό των € 1,04 εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική 
για την Εταιρία και εκτιµάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. 
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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 € 53,2 εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική 
για την Εταιρία και εκτιµάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση 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 ∆ικαστήριο ήθελε επιδικάσει κάποιο ποσό εις βάρος της Εταιρίας, το ποσό αυτό θα 
καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία του ιατρού εφόσον οι συνεργαζόµενοι µε την Εταιρία ιατροί όλων 
των ειδικοτήτων είναι υποχρεωµένοι να ασφαλίζονται για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία 
είναι ασφαλισµένη για την ως άνω αιτία (αξιώσει τρίτων σχετικά µε ιατρικά σφάλµατα) στην ασφαλιστική 
εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.», διατηρεί δε το δικαίωµα αναγωγής κατά των ιατρών. 
 

IV. Απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών κατά του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (υποθέσεις 

MAL PRACTICE)  

 
Ασθενείς ή κληρονόµοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και τον Όµιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 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 τις κλινικές του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Το 
ύψος των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε ποσό € 116,8 εκ. 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.  
 
Β.  Προεδρικό ∆ιάταγµα 235/2000 

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του Π.∆. 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.∆. 235/2000 αρχίζει από 01/01/2007. 
Στη συνέχεια, στο άρθρο 9 του Π.∆. 198/2007 (ΦΕΚ τα αρ φύλλου 225/04/09/2007) ορίστηκε ότι η παρ.1 
του άρθρου 18 του Π.∆. 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». 
 
Γ.  Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις  

Παρατίθεται πίνακας µε τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιρειών του Οµίλου Υγεία : 
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Επωνυµία Εταιρείας Έτη
∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 2009
Y-LOGIMED S.A. 2007-2009
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 2008-2009
ΛΗΤΩ Α.Ε. 2008
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2006-2009
A-LAB Α.Ε. 2006-2009
BIOCHECK 2007-2009
Y-PHARMA 2008-2009
ANIZ 2007-2009
HYGEIA HOSPITAL TIRANA 2009
STEM-HEALTH  SA 2008-2009
STEM-HEALTH  HELLAS SA 2008-2009
STEM-HEALTH  UNIREA SRL 2009  

 
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. 
 
11.34 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 του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν απαλοιφθεί κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης. 
 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
∆.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE

ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

ΑΕ
ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.

ALFA LAB
STEM HEALTH 

Α.Ε.
STEM HEALTH 
HELLAS Α.Ε.

STEM HEALTH 
UNIREA SA

Y-LOGIMED 
A.E.

Y- PHARMA 
Α.Ε.

ANIZ A.E.
VALLONE  CO 

LTD

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΛΤ∆
BIOCHECK A.E.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 8.364.506 2.182.523 58.788 39.190 6.300 3.131 159.809 14.180 12.060 50.000 10.890.487
ΜΗΤΕΡΑ A.E. 11.036 1.913 354 154.122 167.425
ΛΗΤΩ Α.Ε. 140 1.636 23.350 25.126
ΑΛΦΑ LAB AE 194.181 30.637 195.593 22.690 443.101

STEM HEALTH SA 305.128 103.893 409.021

STEM HEALTH HELLAS S.A. 1.036 237.265 238.301
Y-LOGIMED ΑΕ 20.422.522 8.331.852 1.332.362 3.469 501 28.387 1.432 15.000 30.135.525
Y- PHARMA ΑΕ 103.937 6.997 3.941 4.006 118.881
ANIZ AE 32.598 31 32.629
VALLONE  CO LTD 10.004 10.004
ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆ 455.400 455.400
ΣΥΝΟΛΟ 20.764.415 16.733.992 2.182.523 1.588.656 1.636 27.173 1.036 498.940 341.158 6.331 31.518 159.809 19.553 481.470 37.690 50.000 42.925.900

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2009 - 31.12.2009

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ
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ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
∆.Θ.Κ.Α.  

ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ A.E.

ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ LAB 

A.E.
VALONE CO 

LTD

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΕΜΕΣΣΟΥ 

"ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤ∆
ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆

ΑΚΕΣΟ 
ΚΤΙΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

STEM HEALTH Α.Ε.
STEM HEALTH 
HELLAS Α.Ε.

STEM HEALTH 
UNIREA  S.A.

Y-LOGIMED A.E. Y PHARMA A.E. ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 10.142.165 1.301.400 15.852 37.800 101.088 11.250 11.714.754

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 5.841 16.405 664 90.018 112.928

ΛΗΤΩ Α.Ε. 2.000 1.518 22.179 25.874

ΑΛΦΑ LAB A.Ε. 99.830 750 175.538 276.118

ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ 820.129 820.129

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆ 227.700 227.700

STEM HEALTH S.A. 466.833 212.796 679.629

STEM HEALTH HELLAS S.A. 23.543 23.543

Y-LOGIMED A.E. 16.483.110 2.864.833 605.556 1.519 4.286 149 19.959.453

Y PHARMA Α.Ε. 61.296 12.035 2.051 742 62 76.185

ANIZ A.E. 29.577 346 162 62 30.147

ΣΥΝΟΛΟ 16.679.653 13.022.128 1.301.400 813.513 1.518 24.362 6.337 820.129 742 227.700 23.543 594.800 212.796 101.212 11.250 33.946.460

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2008 - 31.12.2008

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
∆.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE

ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

ΑΕ
ΛΗΤΩ ΑΕ ALFA LAB

HYGEIA 
HOSPITAL  
TIRANA SA

STEM HEALTH 
HELLAS SA

STEM HEALTH 
UNIREA SA

Y-LOGIMED AE Y- PHARMA
VALLONE  CO 

LTD
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΚΤHMΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ 
ΛΤ∆

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΛΤ∆
BIOCHECK AE ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 122.932 1.100 20.223 197.200 14.104.083 17.400 7.392 2.511 4.163.783 522.834 19.159.458
ΜΗΤΕΡΑ A.E. 11.913 1.424 174.767 188.104
ΛΗΤΩ Α.Ε. 13.073 13.073
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 136 136
ΑΛΦΑ LAB AE 32.900 30.637 17.873 12.260 93.670
STEM HEALTH SA 26.369 103.893 130.262
STEM HEALTH HELLAS S.A. 141.653 141.653
Y-LOGIMED ΑΕ 3.570.524 972.759 232.340 2.010 253 33.275 5.718 17.850 4.834.729
Y- PHARMA ΑΕ 22.105 2.771 4.747 29.624
ANIZ AE 9.221 377 9.598
VALLONE  CO LTD 17.697 17.697
ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆ 55.616 55.616
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΤHMΑΤΙΚΗ ΛΤ∆ 1.700 4.616 6.316
ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆ 455.400 455.400
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆ 445.847 1.647.582 2.093.429
ΣΥΝΟΛΟ 3.659.737 1.126.705 1.100 271.996 199.210 14.104.083 218.789 245.546 7.392 35.785 4.172.273 445.847 1.704.898 1.005.294 30.110 27.228.765

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2009

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
∆.Θ.Κ.Α.  

ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ A.E.

ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΑΛΦΑ LAB 

A.E.
VALONE CO 

LTD
ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΛΤ∆

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΕΜΕΣΣΟΥ 

"ΑΧΙΛΛΕΙΟ" ΛΤ∆
ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΚΤΙΚΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

ΑΚΕΣΟ 
ΚΤΙΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆

STEM HEALTH S.A.
STEM HEALTH 
HELLAS S.A.

Y-LOGIMED A.E. Y PHARMA A.E. ANIZ A.E. ΣΥΝΟΛΟ

∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 52.478 20 22.900 197.200 3.556.349 10.773 500.000 6.300 1.722.465 2.512 22.798 6.093.796
ΜΗΤΕΡΑ A.E. 5.841 263 1.499 90.018 31.912 129.533
ΜΗΤΕΡΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΑΕ 1.400 1.400
ΛΗΤΩ Α.Ε. 3.000 2.000 5.000
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 88 88
ΑΛΦΑ LAB AE 38.242 750 7.334 46.326
VALONE CO LTD 25.515 25.515
ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ 1.386.560 1.386.560
ΜΓΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤ∆ 438.515 438.515
ΑΚΕΣΟ ΚΤΙΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆ 1.700 1.700
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤ∆ 5.796 1.038.261 1.044.057
HYGEIA HOSPITAL TIRANA 8.687.076 8.687.076
STEM HEALTH S.A. 174.225 174.225
STEM HEALTH HELLAS S.A. 18.431 18.431
Y-LOGIMED AE 2.791.101 1.331.306 409.519 1.346 4.286 177 4.537.735
Y PHARMA 22.133 2.059 742 24.934
ANIZ A.E. 7.179 377 177 7.732

ΣΥΝΟΛΟ 11.555.972 1.386.911 20 440.281 200.045 3.562.695 25.515 1.386.560 11.515 7.496 1.038.261 938.515 18.431 270.720 1.754.377 2.512 22.798 22.622.623

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2008

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

 

 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πωλήσεις εµπ.των/υπηρεσίες 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008
Θυγατρικές 0 89.001 0 52.290
Συγγενείς 0 0 17.604 17.604
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 146.000 0 0 0
Σύνολα 146.000 89.001 17.604 69.894

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Λοιπά έσοδα/ έσοδα συµµετοχών 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008
Θυγατρικές 0 10.801.486 0 11.662.464
Συγγενείς 30.256 30.256 351.784 351.784
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.949.000 1.741.000 29.831 29.831
Σύνολα 1.979.256 12.572.742 381.615 12.044.079

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αγορές εµπ.των 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008

Θυγατρικές 0 19.540.841 0 16.199.849

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 271.000 0 0 0
Σύνολα 271.000 19.540.841 0 16.199.849

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Λοιπές δαπάνες 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008
Θυγατρικές 0 1.223.574 0 479.804
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 13.083.000 9.145.555 17.596.514 17.596.514
Σύνολα 13.083.000 10.369.128 17.596.514 18.076.318  
 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα υπόλοιπα της Εταιρείας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη. 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008
Θυγατρικές 0 19.159.458 0 6.093.796
Συγγενείς 1.147.222 1.147.222 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 27.555.142 21.324.000 11.892.259 0
Σύνολα 28.702.364 41.630.680 11.892.259 6.093.796

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υποχρεώσεις 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008
Θυγατρικές 0 3.659.737 0 11.555.972
Συγγενείς 0 0 182.355 182.355

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 125.926.991 73.819.862 244.607.127 241.814.149

Σύνολα 125.926.991 77.479.598 244.789.482 253.552.476  
 

Οι συναλλαγές µε τα βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται 
στη συνέχεια. 
 

Παροχές προς βασικά διοικητικά µέλη 

 
Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
01/01-

31/12/09
01/01-

31/12/08
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 5.811.680 6.397.435 2.190.266 1.594.078
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 467.513 669.120 192.398 89.021
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 50.000 462.952 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές 0 56.962 0 0
∆ικαιώµατα συµµετοχικών τίτλων 572.293 574.049 572.293 574.049
Σύνολο 6.901.487 8.160.517 2.954.957 2.257.148  
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∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις 
οικογένειές τους). 

11.35 Αναµορφώσεις κονδυλίων από τον καταµερισµό του κόστους της αγοράς του Οµίλου 
GENESIS S.A. 

 
Η ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», κατά την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος 
του Οµίλου Genesis Holding S.A. θεωρείται η 01.12.2008. Το τίµηµα που καταβλήθηκε για την εξαγορά του 
ποσοστού 50 % ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 41,1 εκ. Συνεπεία της προαναφερθείσας εξαγοράς, ο Όµιλος 
αναγνώρισε προσωρινή υπεραξία ποσού Ευρώ 36,4 εκ. η οποία προσδιορίστηκε µε βάση τις λογιστικές αξίες 
του εξαγορασθέντος Οµίλου κατά την 01.12.2008 και η οποία καταχωρήθηκε στο οµότιτλο κονδύλι της 
ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, των 
υποχρεώσεων, των ενδεχόµενων υποχρεώσεων και η προκύψασα υπεραξία του εξαγορασθέντος οµίλου 
οριστικοποιήθηκε εντός του 4ου τριµήνου της χρήσης 2009 (δυνατότητα που παρέχεται από τις σχετικές 
διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»). Η συγκριτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 
31.12.2008 και οι συγκριτικές Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31.12.2008 καθώς 
και των ενδιάµεσων περιόδων της 31.03.2009, 30.06.2009 και 30.09.2009 αναπροσαρµόσθηκαν, 
προκειµένου να ενσωµατώσουν τα οριστικά κονδύλια που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις του εξαγορασθέντος οµίλου (Purchase Price Allocation). Μετά την οριστικοποίηση του 
προσδιορισµού των εύλογων αξιών, η προσωρινή υπεραξία που είχε αναγνωριστεί κατά την 01.12.2008, 
µειώθηκε κατά ποσό € 4.292 χιλ. (καθαρό από αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση € 2.133 χιλ.), µε 
αποτέλεσµα η τελική προκύψασα υπεραξία να ανέλθει σε € 29.635 χιλ. Η τελική υπεραξία (µη 
κατανεµηθείσα διαφορά) αναγνωρίστηκε ως υπεραξία στο ενεργητικό και θα ελέγχεται σε κάθε χρήση για 
την ύπαρξη τυχόν ζηµιάς λόγω µείωσης της αξίας της. 
 
Τα ποσά των αναπροσαρµογών που προέκυψαν από τη διαδικασία κατανοµής του κόστους αγοράς του 
οµίλου Genesis S.A., καθώς και η αντίστοιχη επίδραση στην αρχικά αναγνωρισθείσα υπεραξία του οµίλου 
ΥΓΕΙΑ αναλύονται ως εξής: 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΑΥΛΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Υπεραξία που είχε αναγνωριστεί για τον Όµιλο 
SAFAK έως 30.06.2009

33.927.169 0 0 0

Αναπροσαρµογές από τη διαδικασία κατανοµής 
του κόστους αγοράς

 (10.730.423) 10.730.423 0 0

Υπολογισµός αναβαλλόµενης φορολογικής 
υποχρέωσεις στις αναπροσαρµογές

2.146.085 0 2.146.085 0

Αναλογία δικαιωµάτων µειοψηφίας στις 
αναπροσαρµογές

4.292.169 0 0 4.292.169

Σύνολα 29.635.000 10.730.423 2.146.085 4.292.169  
 

Η κατάσταση Συνολικών Εσόδων και η κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τη χρήση 31.12.2008 καθώς και 
για τις ενδιάµεσες περιόδους 31.03.2009, 30.06.2009 και 30.09.2009 αναπροσαρµόστηκαν ως ακολούθως: 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

30/9/2009 30/9/2009 30/6/2009 30/6/2009 31/3/2009 31/3/2009 31/12/2008 31/12/2008

Πωλήσεις 263.330.818 263.330.818 183.007.412 183.007.412 89.323.877 89.323.877 281.820.888 281.820.888

Κόστος πωληθέντων  (221.819.701)  (222.083.399)  (150.102.586)  (150.278.385)  (70.993.627)  (71.081.526)  (230.708.723)  (230.767.323)

Μικτό Κέρδος 41.511.117 41.247.419 32.904.826 32.729.027 18.330.250 18.242.351 51.112.165 51.053.565

Έξοδα διοίκησης  (18.206.737)  (18.218.408)  (12.825.935)  (12.833.715)  (6.940.302)  (6.944.192)  (21.032.680)  (21.035.273)

Έξοδα διάθεσης  (3.137.492)  (3.138.016)  (1.901.247)  (1.901.596)  (1.057.852)  (1.058.027)  (2.631.454)  (2.631.570)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 7.446.051 7.446.051 5.821.726 5.821.726 3.952.384 3.952.384 11.763.109 11.763.109

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (3.312.050)  (3.312.050)  (2.433.475)  (2.433.475)  (1.162.126)  (1.162.126)  (5.357.162)  (5.357.162)

Κέρδη / (ζηµιές) εκµετάλλευσης 24.300.889 24.024.996 21.565.896 21.381.968 13.122.354 13.030.390 33.853.978 33.792.668

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  (275.039)  (275.039)  (114.330)  (114.330) 10.108 10.108  (324.097)  (324.097)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (11.026.633)  (11.026.633)  (8.663.101)  (8.663.101)  (5.176.923)  (5.176.923)  (30.039.910)  (30.039.910)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 3.053.496 3.053.496 3.007.082 3.007.082 2.449.125 2.449.125 11.979.930 11.979.930

Κέρδη /(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  (20.568)  (20.568)  (20.568)  (20.568)  (20.568)  (20.568) 139.341 139.341

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου προ φόρων 16.032.145 15.756.253 15.774.979 15.591.051 10.384.096 10.292.132 15.609.242 15.547.932

Φόρος εισοδήµατος  (6.185.679)  (6.130.500)  (5.095.013)  (5.058.227)  (2.259.111)  (2.240.718) 5.237.578 5.249.840

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά φόρων 9.846.466 9.625.752 10.679.967 10.532.824 8.124.985 8.051.414 20.846.820 20.797.772

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των οικονοµικών 
καταστάσεων εταιρειών του εξωτερικού

 (2.120.563)  (2.120.563)  (1.100.611)  (1.100.611)  (1.322.428)  (1.322.428)  (794.716)  (794.716)

Σύνολο Λοιπών Συνολικών εσόδων µετά φόρων  (2.120.563)  (2.120.563)  (1.100.611)  (1.100.611)  (1.322.428)  (1.322.428)  (794.716)  (794.716)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα 7.725.904 7.505.189 9.579.356 9.432.213 6.802.557 6.728.986 20.052.104 20.003.056

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε 

Ιδιοκτήτες της µητρικής 11.749.847 11.639.490 11.060.302 10.986.731 7.995.770 7.958.984 21.051.646 21.027.122

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (1.903.380)  (2.013.738)  (380.335)  (453.907) 129.215 92.429  (204.826)  (229.350)

0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα αποδιδόµενα σε 

Ιδιοκτήτες της µητρικής 10.071.349 9.960.991 10.172.222 10.098.651 6.970.251 6.933.465 20.608.765 20.584.241

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (2.345.445)  (2.455.802)  (592.866)  (666.437)  (167.694)  (204.480)  (556.661)  (581.185)

0 0 0 0 0 0 0 0
Βασικά Κέρδη ανά µετοχή αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες 
της µητρικής 0,0935 0,0926 0,0880 0,0875 0,0636 0,0634 0,1676 0,1674
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

30/9/2009 30/9/2009 30/6/2009 30/6/2009 31/3/2009 31/3/2009 31/12/2008 31/12/2008
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια 250.036.682 250.036.682 246.368.965 246.368.965 241.626.616 241.626.616 233.278.633 233.278.633
Υπεραξία επιχείρησης 234.472.404 230.180.235 234.522.404 230.230.235 235.845.561 231.553.392 234.520.825 230.228.656
Ά υλα περιουσιακά στοιχεία 138.356.076 148.749.297 138.772.847 149.258.032 138.924.913 149.502.062 139.817.825 150.486.938
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0 0 0 294.121 294.121
Επενδύσεις σε ακίνητα 168.030 168.030 168.351 168.351 168.672 168.672 169.314 169.314
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 735.170 735.170 747.618 747.618 664.241 664.241 664.241 664.241
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 723.712 723.712 720.214 720.214 704.307 704.307 701.314 701.314
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.123.123 6.123.123 5.511.997 5.511.997 5.123.904 5.123.904 5.356.001 5.356.001
Σύνολο 630.615.196 636.716.248 626.812.395 633.005.411 623.058.214 629.343.194 614.802.274 621.179.218
Κυκλοφορoύντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 11.345.715 11.345.715 10.933.263 10.933.263 10.924.276 10.924.276 9.854.756 9.854.756
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 109.300.720 109.300.720 94.820.313 94.820.313 103.341.750 103.341.750 89.362.194 89.362.194
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31.074.141 31.074.141 73.964.874 73.964.874 106.761.847 106.761.847 199.576.107 199.576.107
Σύνολο 151.720.575 151.720.575 179.718.450 179.718.450 221.027.873 221.027.873 298.793.057 298.793.057

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 782.335.772 788.436.823 806.530.845 812.723.861 844.086.087 850.371.067 913.595.331 919.972.275

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673
Λοιπά αποθεµατικά 240.525.529 240.525.529 241.134.519 241.134.519 254.641.927 254.641.927 266.541.811 266.541.811
Κέρδη εις νέον 27.771.736 27.636.855 27.157.394 27.059.299 31.406.009 31.344.699 22.090.280 22.065.756
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 
Μητρικής

319.805.938 319.671.057 319.800.586 319.702.491 337.556.609 337.495.299 340.140.764 340.116.240

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 31.400.667 35.557.955 33.412.500 37.606.574 36.348.109 40.578.968 38.954.767 43.222.412
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 351.206.604 355.229.011 353.213.086 357.309.065 373.904.718 378.074.268 379.095.531 383.338.652
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 47.725.380 49.804.024 47.541.909 49.638.946 47.052.814 49.168.244 48.390.880 50.524.703
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµέµους µετά την έξόδο από 
την υπηρεσία

13.285.818 13.285.818 13.097.460 13.097.460 12.676.958 12.676.958 12.698.051 12.698.051

Επιχορηγήσεις 729.716 729.716 730.469 730.469 0 716.519 716.519
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 33.885.562 33.885.562 31.881.412 31.881.412 30.811.322 30.811.322 33.135.331 33.135.331
Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 13.567.956 13.567.956 12.743.105 12.743.105 11.897.954 11.897.954 11.090.461 11.090.461
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 380.132 380.132 474.304 474.304 292.050 292.050 257.364 257.364
Σύνολο 109.574.564 111.653.208 106.468.659 108.565.696 102.731.098 104.846.528 106.288.606 108.422.429
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80.620.856 80.620.856 104.034.079 104.034.079 103.724.131 103.724.131 90.864.310 90.864.310
Τρέχον φόρος εισοδήµατος 9.033.467 9.033.467 10.470.517 10.470.517 10.794.920 10.794.920 8.568.260 8.568.260
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 231.900.281 231.900.281 232.344.504 232.344.504 252.931.220 252.931.220 328.778.624 328.778.624
Σύνολο 321.554.604 321.554.604 346.849.100 346.849.100 367.450.271 367.450.271 428.211.194 428.211.194
Σύνολο Υποχρεώσεων 431.129.168 433.207.812 453.317.759 455.414.796 470.181.369 472.296.799 534.499.800 536.633.623
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 782.335.772 788.436.823 806.530.845 812.723.860 844.086.087 850.371.067 913.595.331 919.972.275  

 
Σηµειώνεται, ότι οι προσαρµογές που έχουν επηρεάσει το αποτέλεσµα του Οµίλου αφορούν α) στις 
αποσβέσεις που υπολογίστηκαν για τα αναγνωριζόµενα άυλα στοιχεία και για τα αναπροσαρµοσµένα 
ενσώµατα στοιχεία και β) στον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας. 
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12. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης 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, ο κίνδυνος ρευστότητας και 
ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό 
της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν 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 ∆ιεύθυνση του Οµίλου.  
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 και υποχρεώσεις από δάνεια. 
 
12.1 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

 
Επιδίωξη του Οµίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης µεταξύ του κόστους δανεισµού και 
των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταµειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι µεταβολές των 
επιτοκίων. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του στρατηγική 
προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού. Πολιτική του 
Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. 
Επίσης, πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις έχουν 
βάση κυµαινόµενο επιτόκιο. Την 31η ∆εκεµβρίου 2009, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της 
αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό 
επιτοκίου (Euribor 3-µηνου πλέον 100 µονάδες βάσης)  
 
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% (2008: +/-1%). 
 

1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% -1%
Αποτέλεσµα χρήσης (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000) 540.000 (1.841.030) 1.841.030
Καθαρή Θέση (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000) 540.000 (1.841.030) 1.841.030

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σηµειώνεται, ότι στον υπολογισµό των ανωτέρω επιδράσεων, συµπεριλαµβάνεται το µετατρέψιµο 
οµολογιακό δάνειο που είχε εκδώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, το οποίο αποπληρώθηκε στην πρώτη 
ετήσια επέτειο της έκδοσής του κατά την 10.1.2009. 
 
12.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
 
Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις 
πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις 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  
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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.  
 
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. 
 
H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 761.793 664.241 11.739 11.739

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 81.764.837 89.362.194 57.504.195 42.933.193

Σύνολο 111.637.927 289.602.542 79.211.794 232.752.897

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Σηµειώνεται ότι κατά την 31.12.2009, υφίστανται δεσµευµένες καταθέσεις µετρητών της Εταιρείας ποσού € 
24 εκ., προς εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου. 
 
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2009 και 
την 31.12.2008, αναλύεται ως εξής: 
 
Ενηλικίωση Εµπορικών Απαιτήσεων

Μη ληξιπρόθεσµες

0-3 µήνες 3-6 µήνες 6-12 µήνες >1 έτος και µη αποµειωµένες Σύνολο
2009 4.439.334 1.588.727 3.709.642 2.862.991 80.949.010 101.592.714
2008 2.510.018 1.715.360 834.970 2.875.260 81.426.586 89.362.194

-1

Μη ληξιπρόθεσµες
0-3 µήνες 3-6 µήνες 6-12 µήνες >1 έτος και µη αποµειωµένες Σύνολο

2009 1.583.358 962.325 2.587.180 1.245.291 47.488.958 60.019.890
2008 310.949 496.430 433.863 2.465.884 39.226.067 42.933.193

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες

Ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
12.3 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 ∆εκεµβρίου 2009 για τον Όµιλο αναλύεται ως 
εξής: 
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31/12/2009

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 30.532.192 2.896.555
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

659.696 690.375 2.561.681 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 44.470.699 3.901.052 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 10.782.325 16.649.345 2.582.831 265.886

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 3.070.501 151.621.620 0 0

Σύνολο 58.983.222 172.862.392 35.676.705 3.162.441

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως εξής: 
 

31/12/2008

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 320.221.845 10.427.771 29.857.770 990.377
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

742.410 731.549 3.285.905 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 43.732.689 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 46.842.338 0 758.320 500.000

Σύνολο 411.539.282 11.159.320 33.901.994 1.490.377

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 για την Εταιρεία αναλύεται 
ως εξής: 

31/12/2009

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 0 0
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

0 0 0 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 18.181.998 3.901.052 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 8.014.910 450.141 142.930 74.597

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0 108.000.000 0 0

Σύνολο 26.196.908 112.351.193 142.930 74.597

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 
 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως εξής: 
 

31/12/2008

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 316.015.300 0 0 0
Εµπορικές Υποχρεώσεις 15.000.890 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 39.905.392 0 41.800 0

Σύνολο 370.921.582 0 41.800 0

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Σηµειώνεται ότι, στα εταιρικά και ενοποιηµένα στοιχεία συµπεριλαµβάνεται και το µετατρέψιµο οµολογιακό 
δάνειο που είχε εκδώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, (ποσού την 31.12.2008 € 302,9 εκ.), το οποίο 
αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του στις 10.1.2009.  
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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. 
 
12.4 Ανάλυση συναλλαγµατικού κινδύνου 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη 
πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές 
υποχρεώσεις πλην του Οµίλου Ευαγγελισµού, που διατηρεί δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο, προς εκµετάλλευση 
χαµηλότερων επιτοκίων. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 
Από τον ∆εκέµβριο του 2008, µε την εξαγορά του ιδιωτικού Οµίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας 
Genesis Holding A.S., στην Τουρκία, ο οποίος ως νόµισµα λειτουργίας έχει την τουρκική λίρα, µπορεί στο 
µέλλον να προκύψει συναλλαγµατικός κίνδυνος από την ενοποίησή του, ο οποίος όµως στην δεδοµένη 
χρονική στιγµή δεν επηρεάζει σηµαντικά τα στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού και της κατάστασης 
αποτελεσµάτων. Επίσης, ο Όµιλος επηρεάζεται από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών του 
ευρώ έναντι του τοπικού νοµίσµατος (Lek), αναφορικά µε την επένδυση στην Αλβανία, µόνο ως προς τα 
στοιχεία της Καθαρής Θέσης από την µετατροπή του ισολογισµού της εταιρείας σε ευρώ. Σε κάθε 
περίπτωση όµως, η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους, που 
ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα κατά την 31.12.2009 : 
 

CHF TRY USD LEK RO N

Ονοµαστικά ποσά

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  13.657.171  4.797  6.753.676  211.487 

Χρηµ/κές υποχρεώσεις  (696.861)  (15.387.453)  -  (1.824.172)  (599.656)

Βραχυχρόνια έκθεση  (696.861)  (1.730.282)  4.797  4.929.504  (388.169)

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  7.904.295  -  34.701.204  872.899 

Χρηµ/κές υποχρεώσεις  (2.302.236)  (5.428.384)  -  -  (225.587)

Μακροχρόνια έκθεση  (2.302.236)  2.475.911  -  34.701.204  647.312 

31/12/2009

 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε µεταβολές συναλλάγµατος βάσει του µέσου όρου της διακύµανσης του εκάστοτε νοµίσµατος 
κατά τα δύο τελευταία έτη.  
 

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

31/12/2009

Αποτέλεσµα χρήσης (προ φόρων)  (299.910)  299.910  (184.720)  184.720  (480)  480  -  -  -  - 

Καθαρή Θέση  (299.910)  299.910  (184.720)  184.720  (480)  480  (3.963.071)  3.963.071  (25.914)  25.914 

USDTRYCHF LEK RO N

 
 
Σε περίπτωση αποδυνάµωσης του ευρώ έναντι των ανωτέρω ξένων νοµισµάτων  θα προκύψει η ίδια, αλλά 
αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα. 
 
12.5 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 (going-concern) και 
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• 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 των δανείων 
µειωµένης εξασφάλισης, µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται 
στον Ισολογισµό.  
 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύεται ως εξής:  
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 0 767.125 0 0

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (29.111.297) (199.576.107) (21.695.860) (189.807.965)

Κεφάλαιο 402.255.415 184.529.670 375.918.088 134.508.518

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Πλέον: ∆άνεια 192.032.620 361.913.955 108.000.000 312.953.140

Σύνολο κεφαλαίων 623.399.332 745.252.607 505.613.948 637.269.623

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 1:1,5 1:4,1 1:1,3 1:4,7

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
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. Σηµαντικό λόγο στην απόκλιση του δείκτη οφείλεται στη πρόωρη αποπληρωµή 
του Μ.Ο.∆.. 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 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 ως εταιρεία ασφαλιστικής 
πρακτόρευσης 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. 
 
ii. 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 «Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α.» µε τις παρακάτω ηµεροµηνίες λήξης : 
Πυρός και Απωλείας Κερδών 15/03/2011 µε συνασφαλιστή την «ALLIANZ Ανώνυµος Εταιρία Γενικών 
Ασφαλίσεων», Οµαδικό Προσωπικού 31/12/2010, Γενικής και Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης 31/03/2010, 
Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης 31/05/2010, και αυτοκινήτων Ι.Χ. 30/6/2010. Σηµειώνεται ότι την 31.12.2009 
η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων, µηχανηµάτων και επίπλων της Εταιρίας ανερχόταν σε € 79,1 χιλ. Κατά 
συνέπεια το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης της αναπόσβεστης αξίας µε βάση τα στοιχεία της 
31.12.2009 ανέρχεται σε 105 % 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.  
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Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία 
 
i. Συνθήκες του Κλάδου της Υγείας  

 
Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης 
προφέροντας ολοκληρωµένες  υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής 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 παροχής υγείας 
οδήγησε στη σηµαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Με το ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου ιδιωτικής 
παροχής υπηρεσιών υγείας να εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί το 2009 περίπου στο 10% καθίσταται σαφές 
ότι ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας στον 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 Οµίλου ΥΓΕΙΑ επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριοποίηση των Εταιρειών του, έναντι της 
συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω 
ανάπτυξη. 
 
i. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισµό 

 
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τοµέας της παροχής υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει µία συνεχή ανάπτυξη µε 
τις 6 µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν το 55% των συνολικών εσόδων 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 παροχής υπηρεσιών 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. Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ κατέχει 
σήµερα µια σηµαντική θέση στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και µε τη 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 Εταιρεία διακόψει την επενδυτική της 
πολιτική σε τεχνολογίες αιχµής (cutting edge technology), δεν αναπτύξει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 
(added value services), δεν συνεχίσει τη δηµιουργία καινοτόµων υπηρεσιών σε εξειδικευµένες αγορές (niche 
markets) και δεν συνεχίσει να αναπτύσσει νέες συνεργασίες, ενδεχοµένως να επηρεαστεί σηµαντικά η 
ανταγωνιστική της θέση. 
 
ii. Τάση συσσώρευσης του κλάδου της υγείας  

 
Τα τελευταία χρόνια 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.  
 
iii. 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. Ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ ανανεώνει τον 
τεχνολογικό του εξοπλισµό σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αυτή τη στιγµή λειτουργεί: α) το µοναδικό 
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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, ε) νέο Αξονικό Τοµογράφο 128 τοµών στ) Ψηφιακός αγγειογράφος ζ) Σύστηµα 
νευροπλοήγησης Navigator και η) ∆ιοισοφάγειος υπέρηχος. Στόχος του Οµίλου ΥΓΕΙΑ είναι η συνεχής 
επένδυση στις πλέον σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του, 
ώστε να είναι ενήµερο µε τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις του κλάδου της υγείας.  
 
13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

Στις 11 Ιανουαρίου 2010 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Y – LOGIMED AE, εξαγόρασε το υπόλοιπο 30% 
του µετοχικού κεφαλαίου της BIO – CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε., έναντι 
τιµήµατος € 450.000, µε αποτέλεσµα να ελέγχει πλέον το 100% της εν λόγω εταιρείας. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Α∆Τ Α049114 

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Α∆Τ Ν245069 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Α∆Τ ΑΒ606210 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 

Α∆Τ Σ028050 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Α∆Τ Μ059001 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες 
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ΣΤ. Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου 

Οµολογιακού ∆ανείου 

 

ΥΓΕΙΑ ∆.Θ.Κ.Α. Α.Ε. 

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 

Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού 

∆ανείου 

Για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009 

 

Γνωστοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
33/24.11.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 25/17.07.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι από την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (εφεξής «ΜΟ∆») 
διάρκειας πέντε έτη, µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε 
αναλογία 1,0384735202 οµολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή, σε τιµή διάθεσης και ονοµαστική 
αξία οµολογίας ευρώ 4,50 ευρώ και τιµή µετατροπής 4,50 ευρώ που έλαβε χώρα σύµφωνα µε την από 
18/7/2006 µετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασµό µε την 
από 7/2/2007 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας µας και σύµφωνα µε 
τις 453/2.11.2007 και 457/29.11.2007 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς µε τις οποίες εγκρίθηκαν τα περιεχόµενα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου καθώς και του 
συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια 299.767 χιλ. ευρώ (300.015 χιλ. 
ευρώ µείον έξοδα έκδοσης 245 χιλ. ευρώ). 
 
Από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου εκδόθηκαν 66.670.000 ονοµαστικές οµολογίες 
µετατρέψιµες σε κοινές ονοµαστικές µετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 21/1/2008. Η πιστοποίηση της κάλυψης του ΜΟ∆ έγινε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας στις 10/1/2008. 
 
Σε σχέση µε το δηµοσιευµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν υπήρξε µεταβολή στα έσοδα από την έκδοση του 
ΜΟ∆. Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα χρησιµοποιούντο για την 
στρατηγική ανάπτυξη του Οµίλου της Εκδότριας µέσα στα πλαίσια της γενικότερης επενδυτικής πολιτικής 
που η Εκδότρια εταιρεία προτίθετο να ακολουθήσει, προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της 
ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση του στις 02.12.2008, λαµβάνοντας υπόψη 
τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης οµόφωνα αποφάσισε η Εκδότρια να προχωρήσει 
στην πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟ∆ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του 
(10.01.2009) στο 102% επί της Τιµής Έκδοσης, βάσει των όρων του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της έκδοσης 
του ΜΟ∆. 
 
Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Τριακοσίων Έξι Εκατοµµυρίων 
∆εκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€ 306.015.300), το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική 
αποπληρωµή του ΜΟ∆ υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τους όρους του ΜΟ∆ σε 102% επί της τιµής έκδοσης 
έκαστης οµολογίας. 
 
Για τις υπ’ αριθµό 1 και 2 σηµειώσεις που αποτελούν τροποποίηση του δηµοσιευµένου Ενηµερωτικού 
∆ελτίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρµόδιες αρχές 
µε την από 03.12.2008 ανακοίνωση του. 
 
∆εν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετηµένα σε τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρίας κατά της 
31.12.2009. 
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Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τις αποφάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και την από 3.12.2008 ανακοίνωση της εταιρίας διατέθηκαν µέχρι την 10.01.2009, 
ως ακολούθως: 
 

Ποσό που 

Καταβλήθηκε

Ποσό που 

καταβλήθηκε

Ποσό που 

καταβλήθηκε

HYGEIA Hospi ta l  Tirana Sh.A. 6.659 7.654

Μαιευτική Γυν/κή Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ 2.563 5.010

VALONE Co Ltd - 3.542

Gene si s  Hol di ng A.S. 4.527 19.726

B)Επενδύσεις σε λοιπές υποστηρικτικές 

δραστηριότητες
576 -

Γ) Αποπληρωμή δανείων 42.100 20.000

Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:

- επενδύσεις αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης 

υφισταμένων εγκαταστάσεων και χώρων νοσηλείας.
8.500,00

- επενδύσεις αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης 

υφισταμένων εγκαταστάσεων και χώρων νοσηλείας.
226 1.777

- επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και ιατρικού 

εξοπλισμού.
16.300,00

- επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και ιατρικού 

εξοπλισμού.
173 221

- επενδύσεις αναβάθμισης και αντικατάσταση 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοικονόμηση ενέργειας - 

αναβάθμιση ασθενοφόρων.

5.200,00

- επενδύσεις αναβάθμισης και αντικατάσταση 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοικονόμηση ενέργειας - 

αναβάθμιση ασθενοφόρων.

755 1.431

- προμήθεια και αγορα βιοϊατρικού και λοιπού 

εξοπλισμού
25.000,00

- προμήθεια και αγορα βιοϊατρικού και λοιπού 

εξοπλισμού
2.913 2.101

Δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ Δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ 245 2

300.015 60.736 60.736 239.279 61.464 61.464 177.815 0 0 177.815 -177.815 0

Υπόλοιπο 

Ομολογιακού 

δανείου την 

30/06/2009

0

0

Αδιάθετο 

Υπόλοιπο 

31/12/2008
Εξαγορασθείσες Εταιρίες/Επενδύσεις

0

0

Πρόωρη 

αποπληρωμή 

ομολογιακού 

δανείου την 

10/01/2009

-132.658

-45.157

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Τρόπος Διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποσά 

σε χιλ. €)

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων

Συνολικό Διατεθέν 

Κεφάλαιο έως και 

30/06/2008

Αδιάθετο 

Υπόλοιπο 

30/06/2008

Συνολικό Διατεθέν 

Κεφάλαιο 01/07/2008 

έως και 31/12/2008

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου της Υγείας 

και λοιπών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

καθώς και ενδεχόμενη αποπληρωμή δανείων που 

χρησιμοποιήθηκαν ή δύναται να χρησιμοποιηθούν 

για τις ανωτέρω επενδύσεις

245.015

Ε
Π

Ε
Ν

Δ
Υ

Σ
Ε

ΙΣ

A) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας

56.424 188.591

45.157

55.932 132.658

55.000

Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:

4.312 50.688

5.532 45.157

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε χιλ.ευρώ)(Ποσά σε χιλ.ευρώ)

Σύνολο Σύνολο

Συνολικό Διατεθέν 

Κεφάλαιο 01/01/2009 

έως και 10/01/2009

Αδιάθετο 

Υπόλοιπο 

10/01/2009

0 132.658

0

 
 

 
 
 



 
 

 113

 

 

Ζ. Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της 

«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου 

Οµολογιακού ∆ανείου» 
 
  

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω 
προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την 
Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την έκδοση µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων που διενεργήθηκε την περίοδο 
16/11/2007 µε 14/12/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της 
προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών 
Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε 
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες 
διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατα µας.  
 
∆ιαδικασίες:  
 

1. Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου», µε τα αντίστοιχα ποσά που 
έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά 
αναφέρονται.  

 
2.  Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα 

αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, 
καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.  

 
3. ∆ιαπίστωση της πρόωρης αποπληρωµής του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου την 

10/01/2009 και ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετηµένα σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς της εταιρείας κατά την 31/12/2009. 

 
Ευρήµατα:  
 

1. Τα ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου», προκύπτουν από τα βιβλία 
και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  
 

2. Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που     προβλέπονται 
για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της 
Εταιρείας.  
 

3. ∆ιαπιστώσαµε την πρόωρη αποπληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου την 
10/01/2009 και ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετηµένα σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς της εταιρείας κατά την 31/12/2009. 
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Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε 
άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες 
ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα 
θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο.  
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και 
δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 2009 για τις οποίες 
εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 24/03/2010.  
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 

 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Νικόλαος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29031 
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Η. Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου  

 

ΥΓΕΙΑ ∆.Θ.Κ.Α. Α.Ε. 

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 

Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009 

 

Γνωστοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
33/24.11.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 25/17.07.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών και 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε αναλογία 3 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε 
10 παλαιές µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,41 και τιµή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά µετοχή που έλαβε χώρα 
σύµφωνα µε την από 17/6/2009 απόφαση της Β’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της Εταιρείας και σύµφωνα µε την 524/28.9.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς µε τις οποίες εγκρίθηκε το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, αντλήθηκαν καθαρά 
κεφάλαια ύψους 82.703.708 ευρώ (82.916.400,60 ευρώ µείον έξοδα έκδοσης 212.693 ευρώ). 
 
Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 125.630.910 κοινές ονοµαστικές µετοχές οι οποίες 
εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 6/11/2009. Η πιστοποίηση της κάλυψης 
της αύξησης έγινε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 30/10/2009. 
 
Σε σχέση µε το δηµοσιευµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο δεν υπήρξε µεταβολή στα έσοδα από την έκδοση της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα 
χρησιµοποιούντο για την κάλυψη µέρους των κεφαλαίων 306 εκατ. ευρώ τα οποία κατεβλήθησαν στους 
οµολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου. 
 
∆εν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετηµένα σε τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρίας κατά την 
31.12.2009. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο διατέθηκαν µέχρι την 

31.12.2009, ως ακολούθως: 

 

Ποσό που 

Καταβλήθηκε

Δαπάνες έκδοσης 212.693 212.693

Σύνολο 82.916.401 82.916.401 82.916.401

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού για 

την πρόωρη αποπληρωμή του μετατρέψιμου 

ομολογιακού δανείου

Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου δανεισμού 82.703.708

Δ
ά

ν
ει

α

Δαπάνες έκδοσης

82.916.401

Σύνολο

82.916.401

(Ποσά σε ευρώ)

Δανεισμός
Τρόπος Διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποσά σε  €)

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων

Συνολικό Διατεθέν 

Κεφάλαιο 
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Θ. Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της 

«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου» 
 
  

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω 
προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την 
Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων που διενεργήθηκε την περίοδο 13/10/2009 
µε 27/10/2009. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. 
Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει 
σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική 
Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας 
γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατα µας.  
 
∆ιαδικασίες:  

1. Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση 
∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου», µε τα 
αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη 
χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  
 

2. Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα 
αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, 
καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.  

 
3. ∆ιαπίστωση ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετηµένα σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς της εταιρείας κατά την 31/12/2009. 
 

Ευρήµατα:  
 

1. Τα ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου», προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.  
 

2. Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται 
για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της 
Εταιρείας.  
 

3. ∆ιαπιστώσαµε ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετηµένα σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς της εταιρείας κατά την 31/12/2009. 
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Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε 
άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες 
ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα 
θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο.  
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και 
δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 2009 για τις οποίες 
εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 24/03/2010.  
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 

 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Νικόλαος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29031 
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Ι. Πληροφορίες άρ. 10 Ν.3401/2005  
 

Η εταιρεία ∆.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε., κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2009-
31.12.2009, κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτηµένες στο 
διαδικτυακό της τόπο www.hygeia.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.athex.gr. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 Γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
2/1/2009 

2 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
5/1/2009 

3 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
8/1/2009 

4 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
9/1/2009 

5 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/1/2009 

6 
Ανακοίνωση γνωστοποίησης σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε τον Ν. 

3556/2007  

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
16/1/2009 

7 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
16/1/2009 

8 
Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Σηµαντικών Μεταβολών σε ∆ικαιώµατα Ψήφου σύµφωνα µε τον ν. 

3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
19/1/2009 

9 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
20/1/2009 

10 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
22/1/2009 

11 Αποφάσεις Α Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
23/1/2009 

12 ∆ιοικητικές Αλλαγές 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
10/2/2009 

13 Το ∆εκέµβριο του 2009 η έναρξη λειτουργίας του ΠΡΩΤΟΥ ιδιωτικού νοσοκοµείου στην Αλβανία 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
19/2/2009 

14 Μετάθεση ηµεροµηνίας ανακοίνωσης και δηµοσίευσης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 2008.  
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
23/2/2009 

15 Αύξηση συµµετοχής στην εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
10/3/2009 

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 ΤΟΥ ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
27/3/2009 

17 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2008 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
30/3/2009 

18 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
3/4/2009 

19 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
7/4/2009 

20 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
13/4/2009 

21 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/4/2009 

22 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
22/4/2009 

23 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
28/4/2009 
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24 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
30/4/2009 

25 ΥΓΕΙΑ Α.Ε.": ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
8/5/2009 

26 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/5/2009 

27 Ανακοίνωση Ματαίωσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
20/5/2009 

28 
Ορθή επανάληψη της 15.5.2009 ανακοίνωσης : Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Σηµαντικών Μεταβολών 

Σε ∆ικαιώµατα Ψήφου Σύµφωνα Με Τον N. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
20/5/2009 

29 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
25/5/2009 

30 Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης & Oικονοµικών καταστάσεων 1ου τριµήνου 2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
25/5/2009 

31 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ" - Αποτελέσµατα 1ου Τριµήνου 2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
26/5/2009 

32 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
27/5/2009 

33 
Ανακοίνωση γνωστοποίησης σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε τον Ν. 

3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
28/5/2009 

34 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
29/5/2009 

35 Αναβολή-Ματαίωση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03.06.2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
3/6/2009 

36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
5/6/2009 

37 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
11/6/2009 

38 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης. 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
17/6/2009 

39 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρείας 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
17/6/2009 

40 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
23/6/2009 

41 
Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε ισόποση αύξηση και µείωση 

της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και διανοµή µερίσµατος οικονοµικής χρήσης 2008. 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
3/7/2009 

42 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
7/7/2009 

43 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
8/7/2009 

44 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
3/8/2009 

45 Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης & ∆ηµοσίευσης Οικονοµικών καταστάσεων 1ου Εξαµήνου 2009. 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
5/8/2009 

46 Αποτελέσµατα Εξαµήνου 2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
6/8/2009 

47 

Περίληψη Σσχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την 

ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 

Α.Ε.» 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
13/8/2009 

48 
Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της "ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από τη "∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε." 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
13/8/2009 

49 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
28/9/2009 

50 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΜΚ 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
30/9/2009 
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51 
"ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ " 13 Οκτωβρίου ξεκινάει η περίοδος άσκησης και διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων 

προτίµησης για την Α.Μ.Κ. ύψους ευρώ 83εκ.  

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
1/10/2009 

52 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ 

ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
1/10/2009 

53 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
2/10/2009 

54 Εκλογή Νέου Μέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
6/10/2009 

55 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
13/10/2009 

56 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/10/2009 

57 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/10/2009 

58 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/10/2009 

59 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
15/10/2009 

60 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
19/10/2009 

61 Σχολιασµός ∆ηµοσιευµάτων 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
20/10/2009 

62 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
20/10/2009 

63 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
29/10/2009 

64 Νέα ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος η κα. Αρετή Σουβατζόγλου 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
29/10/2009 

65 
Εισαγωγή νέων µετοχών από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών 

µετόχων 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
3/11/2009 

66 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
6/11/2009 

67 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
6/11/2009 

68 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
6/11/2009 

69 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
9/11/2009 

70 
∆ηµοσιοποίηση ρυθµιζόµενης πληροφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 - Νέο 

Μετοχικό Κεφάλαιο "∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε" 

www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
10/11/2009 

71 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
13/11/2009 

72 Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης & ∆ηµοσίευσης Οικονοµικών καταστάσεων Εννεαµήνου 2009. 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
17/11/2009 

73 Παρουσίαση για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2009. έως 30.09.2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
19/11/2009 

74 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2009 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
19/11/2009 

75 Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2008 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
25/11/2009 

76 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
23/12/2009 

77 Ανακοίνωση 
www.ase.gr / 

www.hygeia.gr 
30/12/2009 
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Κ. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης  

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι εκθέσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, των εταιρειών που 
ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
www.hygeia.gr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


