
Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης και Εµπορίου Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ο Οµιλος Η Εταιρεία
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου  : www.hygeia.gr Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πρόεδρος : Σταύρου Κωνσταντίνος Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (81.521.968) 20.487.505 (62.199.431) 18.296.337

Αντιπρόεδρος : Βγενόπουλος Ανδρέας Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων (∆ιακοπείσες δραστηριότητες) (4.578.830) (3.114.791) 0 0
Μέλη ∆.Σ. : Σουβατζόγλου Αρετή - ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Κοµνηνός Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αλέξιος, Ευστρατιάδης Γεώργιος Αποσβέσεις 20.266.510 20.263.319 8.042.368 7.947.587
Μη εκτελεστικά µέλη : Γουγουλάκης Σωτήριος, Κυπριανίδης Αναστάσιος, Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού 44.316.750 0 62.910.000 0
Μαυρουδής Χρήστος, Σεϊτανίδης Βασίλειος, Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Προβλέψεις 9.457.423 4.367.143 1.640.935 1.972.637
∆εδούλης Ευάγγελος Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων (881.502) (572) 0 0
Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη : Μουστάκας Μελέτιος, Εδιπίδης Αλέξανδρος Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές 684.313 484.740 0 279.770

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.725.624 (3.289.696) 1.780.460 (11.441.149)
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (213.574) (143.053) (46.966) (19.661)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες 0 20.568 0 0
Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.312.987 14.194.743 6.807.168 9.839.960
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 283.568 572.293 283.568 572.293

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ο Οµιλος Η Εταιρεία Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 530.530 (1.017.627) (698.036) 303.302
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.397.598) (23.472.018) (18.048.991) (4.829.249)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 263.215.712 253.497.556 100.624.313 104.147.161 (Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού (9.106.371) 10.427.417 0 3.323.261
Επενδύσεις σε ακίνητα 164.176 166.745 164.176 166.745 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 26.026.052 (16.959.061) 12.065.984 (5.606.195)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 145.771.739 148.298.476 2.994.970 3.264.189 Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 6.143.337 3.520.419 0 0
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 193.202.090 236.591.124 301.805.111 363.692.916 Μείον:
Αποθέµατα 9.863.723 10.758.815 2.596.772 1.898.736 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (8.402.552) (15.131.828) (4.406.998) (12.173.803)
Απαιτήσεις από πελάτες 73.124.830 81.764.837 81.786.828 57.504.195 Καταβεβληµένοι φόροι (9.261.458) (8.687.131) (2.316.118) (354.365)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.493.155 48.939.174 35.125.398 24.211.555 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (616.759) 2.522.370 5.813.943 8.110.725
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα Επενδυτικές δραστηριότητες
για πώληση 10.859.285 0 0 0 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (210.703) (23.875.669) 0 (20.962.749)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  759.694.710 780.016.727 525.097.568 554.885.497 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (38.402.436) (37.678.997) (10.016.720) (9.735.403)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 261.440 210.319 0 60.000
Μετοχικό κεφάλαιο 72.103.277 66.961.275 72.103.277 66.961.275 Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 257.998 264.538 0 98.304
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 233.605.062 332.204.832 248.008.920 330.652.672 Αγορές ∆ιαθέσιµων προς Πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων 0 (51.418) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 305.708.339 399.166.107 320.112.197 397.613.947 Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (14.764.072) (14.671.710)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 20.440.978 32.200.605 0 0 Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εµπορικού χαρτοφυλακίου 0 (31.959) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 326.149.317 431.366.712 320.112.197 397.613.947 Τόκοι εισπραχθέντες 294.350 2.488.378 205.304 2.073.950
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 33.017.055 35.990.429 0 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα 9.130 0 24.880 10.801.235
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 74.973.633 76.007.787 17.007.475 18.580.735 Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (700.634) (446.369) 0 0
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 217.539.156 156.042.191 145.500.000 108.000.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (38.490.855) (59.121.177) (24.550.608) (32.336.373)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 103.008.629 80.609.608 42.477.896 30.690.815 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά Έισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 11.193.022 82.703.708 11.040.022 82.703.708
στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 5.006.920 0 0 0 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου σε µη ελέγχουσες συµµετοχές 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  433.545.393 348.650.015 204.985.371 157.271.550 θυγατρικών 0 (6.787.069) 0 (6.281.546)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ)  759.694.710 780.016.727 525.097.568 554.885.497 Έισροές/(εκροές) από µεταβολές ποσοστών σε υφιστάµενες θυγατρικές (450.000) 323.849.222 0 275.000.000

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 99.230.903 (493.268.434) 67.400.000 (479.953.140)
Εξοφλήσεις δανείων (37.312.533) 0 (29.900.000) 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (941.001) 0 0 0

Ο Οµιλος Η Εταιρεία Επιστροφή κεφαλαίου (24.498.027) (15.411.512) (24.498.027) (15.075.709)
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 Μερίσµατα πληρωθέντα (117.677) (1.834.540) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (807.015) 127.597 0 0
 και 01.01.2009, αντίστοιχα) 431.366.712 383.338.652 397.613.947 324.316.483 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 46.297.672 (110.621.028) 24.041.995 (143.606.687)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (91.614.064) 955.358 (64.416.765) 13.557.638 χρήσης (α) + (β) + (γ) 7.190.058 (167.219.835) 5.305.330 (167.832.335)
Απ'ευθείας µεταβολές στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 (1.017.380) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 28.999.036 199.550.702 21.695.860 189.807.965
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 11.129.474 82.703.708 11.129.474 82.703.708 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης από διακοπείσες 
Παροχή δικαιωµάτων συµµετοχικών τίτλων στο προσωπικό 283.568 572.293 283.568 572.293 δραστηριότητες 112.261 0 0 0
Αγορά θυγατρικών εταιρειών (20.244) (30.921) 0 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης από 
Μερίσµατα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές θυγατρικών εταιρειών (117.677) (761.910) 0 0 διακοπείσες δραστηριότητες 133.258 112.261 0 0
Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού µη ελεγχουσών συµµετοχών Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από 
 σε θυγατρικές (450.000) (10.880.667) 0 0 συνεχιζόµενες δραστηριότητες (214.294) (3.244.975) 0 (279.770)
Μερίσµατα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές 0 (1.974.428) 0 0 Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από 
Μείωση µη ελεγχουσών συµµετοχών από πώληση ποσοστού διακοπείσες δραστηριότητες 0 25.405 0 0
θυγατρικών 69.575 0 0 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 35.917.942 29.111.297 27.001.190 21.695.860
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 0 (1.161.544) 0 (1.161.540)
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 (6.281.546) 0 (6.281.546)
Επιστροφή κεφαλαίου (24.498.027) (15.112.283) (24.498.027) (15.075.709)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 και 
31.12.2009, αντίστοιχα) 326.149.317 431.366.712 320.112.197 397.613.947

Η Εταιρεία
01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Κύκλος εργασιών 299.012.827 15.643.742 314.656.569 336.704.462 16.679.198 353.383.660 139.742.237 141.423.841
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 16.402.903 (1.300.224) 15.102.679 54.888.348 46.658 54.935.006 18.088.024 25.980.482
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (24.712.575) (3.748.509) (28.461.084) 31.658.092 (2.346.656) 29.311.436 7.779.698 16.965.534
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (81.521.968) (5.034.060) (86.556.028) 20.487.505 (3.114.791) 17.372.714 (62.199.431) 18.296.337
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (87.106.744) (4.110.351) (91.217.095) 7.256.522 (3.358.190) 3.898.332 (64.416.765) 13.557.638
    - Ιδιοκτήτες µητρικής (77.561.324) (1.986.984) (79.548.308) 10.696.239 (1.758.835) 8.937.404 (64.416.765) 13.557.638
    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (9.545.420) (2.123.367) (11.668.787) (3.439.717) (1.599.356) (5.039.073) 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (396.969) 0 (396.969) (2.942.974) 0 (2.942.974) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (87.503.713) (4.110.351) (91.614.064) 4.313.548 (3.358.190) 955.358 (64.416.765) 13.557.638
    - Ιδιοκτήτες µητρικής (77.891.590) (1.986.984) (79.878.574) 3.329.027 (1.758.835) 1.570.192 (64.416.765) 13.557.638
    - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (9.612.118) (2.123.367) (11.735.485) 984.522 (1.599.356) (614.834) 0 0
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,4631) (0,0119) (0,4750) 0,0971 (0,0160) 0,0811 (0,3846) 0,1230
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (2.511.800) (2.659.368) (5.171.168) 50.790.230 (1.367.037) 49.423.193 18.035.506 24.922.505

Όµιλος Εταιρεία
Έσοδα 1.095.103 3.164.729 
Έξοδα 14.186.000 33.926.682 
Απαιτήσεις 26.581.000 23.488.626 
Υποχρεώσεις 171.289.000 134.641.682 

7.610.754 2.651.616 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΣΜΑΣ
Α∆Τ ΑΗ529814 Α∆Τ ΑΒ606210 Α∆Τ ΑΑ005000 Α∆Τ ΑΖ555377

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 58800-Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 16310-Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α∆Τ ΑΙ091976

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2011

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητε

ς
Σύνολο

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

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

01/01-31/12/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
(δηµοσιευόµενα βάσει του ΚΝ.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

 (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

28 Μαρτίου 2011

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

01/01-31/12/2010
Ο Οµιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)                

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

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

ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2010 – 31.12.2010 παρατίθενται αναλυτικά στις σηµειώσεις 5 & 9 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 
Σε αυτές περιλαµβάνονται και  
(α) η θυγατρική εταιρεία «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε», σε αντίθεση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήσης 2009, που εµπεριέχονταν για επτά µήνες και (β) η Πρωτοβάθµια Ιατρική Α.Ε., για το δεύτερο εξάµηνο του 2010. Σηµειώνεται
επίσης ότι τα στοιχεία της ενοποιηµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων για την συγκριτική ετήσια περίοδο αναφοράς (01/01-31/12/2009) έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να περιληφθούν µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Στις διακοπείσες δραστηριότητες περιλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα του Νοσοκοµείου Avrupa Safak (Μέλος του Οµίλου Genesis) για όλη τη χρήση του 2010, µετά την συµφωνία µεταβίβασής του στους παλαιότερους µετόχους και τα αποτελέσµατα της Stem Health Unirea (Μέλος του Οµίλου Stem), που πωλήθηκε τον Αύγουστο 2010
(Σηµείωση 11 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης). 
2. Η υπεραξία από τις θυγατρικές εταιρείες της Τουρκίας, της Κύπρου, καθώς και το Μητέρα Α.Ε. αποµειώθηκε στην τρέχουσα χρήση και ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 186,5 εκ. (Σηµείωση 12.2 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης) 
3. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης από το δ’ τρίµηνο του 2009, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου «Marfin Investment Group Συµµετοχών Α.Ε.» που έχει έδρα στην Ελλάδα
και κατέχει ποσοστό συµµετοχής άµεσα και έµµεσα 48,29% επί της εταιρείας «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». 
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 7ης Ιουνίου 2010, µεταξύ άλλων, αποφάσισε : α) τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ 24.498.027,45 µε σκοπό την επιστροφή του στους µετόχους, ύψους Ευρώ 0,15 ανά µετοχή µε καταβολή µετρητών στους
µετόχους, µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 0,15, ήτοι από Ευρώ 0,56 σε Ευρώ 0,41, και β) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µέχρι του ποσού των δεκατριών εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων
πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών του ευρώ (Ευρώ 13.392.254,76) µε έκδοση έως τριάντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα έξι (32.664.036) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ
(Ευρώ 0,41), συντελούµενη µέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους µετόχους της επιστροφής κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών σε τιµή διάθεσης υπέρ το άρτιο. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 5.142.001,88 µε την έκδοση 12.541.468  νέων
µετοχών και ανήλθε σε Ευρώ 72.103.276,91, διαιρούµενο σε 175.861.651 κοινές ονοµαστικές µετοχές,  ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,41 εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους Ευρώ 6.270.734 καταχωρήθηκε στον λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Στις
02.09.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ' αριθµ. Κ2-8361/02.09.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία πιστοποιήθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου
5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της συντελεσθείσης µε επανεπένδυση µέρους της επιστροφής κεφαλαίου αύξησης. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδοµήντα δύο εκατοµµύρια εκατόν τρεις χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά
του ευρώ (Ευρώ 72.103.276,91) ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε εκατόν εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες εξήντα µία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα µία (175.861.651) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (Ευρώ 0,41) η
καθεµία.  
5. Οι σηµαντικότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχονται περίπου σε 65,7 εκ ευρώ και 212 εκ ευρώ
αντίστοιχα και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών, µέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισµα που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, µε τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συµβάσεις, αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης (Mal Practice)/(Σηµείωση
12.33 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης). 
Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1,4 εκ. ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 9,6 εκ. ευρώ περίπου. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Οµίλου καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηµατιστεί. 
6. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 450 χιλ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 1,9 εκ. ευρώ περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται στη
σηµείωση 12.33 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 
7. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία». 
8. Το προσωπικό του Οµίλου την 31.12.2010 ήταν 4.647 άτοµα (31.12.2009 : 4.293) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.227 άτοµα (31.12.2009 : 1.154), αντίστοιχα. 
9. Τα ποσά των εσόδων/εξόδων από την έναρξη της χρήσης 2010 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

10. Επί των παγίων ή ακινήτων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού 14,1 εκ. ευρώ. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
11. Για τη χρήση του 2010, η  Εταιρεία λόγω της ύπαρξης ζηµιών δεν προβαίνει σε διανοµή µερίσµατος. 
12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο  01.01-31.12.2010 ανέρχονται σε ποσό (396.969) ευρώ και αφορούν κυρίως  συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόµισµα λειτουργίας (ευρώ) της µητρικής και από
µεταβολές στην καθαρή θέση από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού διαθεσίµων προς πώληση. Αντίστοιχα, για την περίοδο  01.01-31.12.2009 ανέρχονται σε ποσό (2.942.974) ευρώ. 
13. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν ίδιες µετοχές της µητρικής εταιρείας, που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις. 
14. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 παρατίθενται στη Σηµείωση 14 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 
15. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2010 του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 28.03.2011. 
16. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της χρήσης 2009. 


