
Αξκόδηα Τπεξεζία Ννκαξρία : Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Ζ Δηαηξεία

Γηεπζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ  : www.hygeia.gr Κέξδε / (δεκίεο) πξφ θφξσλ (πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (32.372) (59.846) (11.493) (62.199)

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : Πξόεδξνο : ηαχξνπ Κσλζηαληίλνο Κέξδε / (δεκίεο) πξφ θφξσλ (Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) (6.945) (26.254) 0 0

Αληηπξόεδξνο : Βγελφπνπινο Αλδξέαο Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:

Μέιε Γ.. : νπβαηδφγινπ Αξεηή - Γηεπζχλνπζα χκβνπινο, Απνζβέζεηο 19.155 17.995 8.061 8.042

Δπζηξαηηάδεο Γεψξγηνο Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0 32.316 9.842 62.910

Με εθηειεζηηθά κέιε : Γνπγνπιάθεο σηήξηνο, Πξνβιέςεηο 5.887 8.909 3.091 1.641

Κππξηαλίδεο Αλαζηάζηνο, Μαπξνπδήο Υξήζηνο, ετηαλίδεο Έζνδα απφ ρξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (3.283) (857) (1.047) 0

Βαζίιεηνο, Εαραξφπνπινο Γεψξγηνο, Γεδνχιεο Δπάγγεινο, πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (139) 501 (139) 0

Κνκλελφο Αιέμηνο Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο 

Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε : Μνπζηάθαο Μειέηηνο, δξαζηεξηφηεηαο (820) 2.167 5.043 1.780

Δδηπίδεο Αιέμαλδξνο Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  - Παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ (163) (214) (40) (47)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ Με ηακεηαθά έμνδα 115 0 0 0

 από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην : Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 15.181 10.062 9.007 6.807

Νόκηκνο ειεγθηήο: Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ.ΟΔΛ 19801) Παξνρή δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζην πξνζσπηθφ 0 283 0 284

Διεγθηηθή Δηαηξεία : Grant Thornton Α.Δ. (Α.Μ.ΟΔΛ 127) Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ : Με ζχκθσλε γλψκε-Με ζέκα έκθαζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ 1.665 586 844 (698)

                                             Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (11.013) (10.418) (1.877) (18.049)

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία ελεξγεηηθνχ 13.950 (5.335) 1.866 0

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (889) 21.944 (3.352) 12.066

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 6.837 24.216 0 0

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 256.494 263.216 100.172 100.624 Μείνλ:

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 162 164 162 164 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα (14.487) (7.446) (8.455) (4.407)

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 133.496 145.772 2.686 2.995 Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (2.810) (9.261) (686) (2.316)

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 173.195 193.203 325.272 301.805 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

Απνζέµαηα 7.502 9.864 1.753 2.597 δξαζηεξηόηεηεο (α) (10.131) (652) 10.665 5.814

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 74.716 73.125 58.115 81.787

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50.449 63.493 34.153 35.125 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αγνξά ελζψµαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (14.599) (37.327) (7.365) (10.017)

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0 10.859 0 0 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 376 260 68 0

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ  696.014 759.696 522.313 525.097 Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 0 0 (30.690) 0

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δηζπξάμεηο Δπηρνξεγήζεσλ 14 258 0 0

Μεηνρηθφ θεθάιαην 125.350 72.103 125.350 72.103 Πψιεζε ζπγαηξηθψλ (κείνλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο) 6.542 464 6.931 0

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 208.987 233.605 246.301 248.008 Αγνξά ζπγαηξηθψλ (κείνλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο) 0 (675) 0 0

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 334.337 305.708 371.651 320.111 Υνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 (125) (14.764)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 19.014 20.441 - - Δηζπξάμεηο απφ ρνξεγεζέληα δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 9.025 0

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 353.351 326.149 371.651 320.111 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 620 292 536 205

Μαθξνπξφζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 11.524 33.017 0 0 Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα 0 9 36 25

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 71.478 74.973 16.831 17.008 Δπελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 2.048 (1.772) 0 0

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 180.974 217.539 95.000 145.500 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

Λνηπέο βξαρππξφζεζµεο ππνρξεψζεηο 78.687 103.011 38.831 42.478 δξαζηεξηόηεηεο (β) (4.999) (38.491) (21.584) (24.551)

Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα 

 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0 5.007 0 0 Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)  342.663 433.547 150.662 204.986 Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 64.935 10.879 64.935 11.413

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Πιεξσκέο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ 0 687 0 0

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)  696.014 759.696 522.313 525.097 Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (951) (372) (951) (373)

Έηζξνέο/(εθξνέο) απφ κεηαβνιέο πνζνζηψλ ζε πθηζηάκελεο 

ζπγαηξηθέο 0 (447) 0 0

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 113.168 94.792 70.000 67.400

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Δμνθιήζεηο δαλείσλ (157.442) (37.313) (120.500) (29.900)

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεµαηνδνηηθέο µηζζψζεηο 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2011 (ρξενιχζηα) (802) (941) 0 0

θαη 01.01.2010, αληίζηνηρα) 326.149 431.366 320.111 397.614 Μεξίζµαηα πιεξσζέληα (103) (118) 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο 0 (24.498) 0 (24.498)

(ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) (41.230) (91.614) (12.397) (64.416) Υξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο (2.100) 3.628 0 0

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 64.935 11.413 64.935 11.413 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο 

Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ δξαζηεξηόηεηεο (γ) 16.705 46.297 13.484 24.042

ζε ηδηoθηήηεο ηεο κεηξηθήο 0 (24.498) 0 (24.498) Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα

Aχμεζε κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ εμαγνξά πνζνζηνχ ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 1.575 7.154 2.565 5.305

ζπγαηξηθψλ 0 (450) 0 0 Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα έλαξμεο ρξήζεο απφ ζπλερηδφκελεο 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά απφ θφξνπο (998) (283) (998) (283) δξαζηεξηφηεηεο 35.469 28.413 27.001 21.696

Παξνρή δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζην Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο απφ δηαθνπείζεο 

πξνζσπηθφ 0 283 0 283 δξαζηεξηφηεηεο 582 698 0 0

Αγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 0 (20) 0 0 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (218) (316) 0 0

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ (103) (118) 0 0 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απφ 

Μείσζε κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ πψιεζε δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο (33) 102 0 0

πνζνζηνχ ζπγαηξηθψλ 4.598 70 0 0 Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο ρξήζεο 37.375 35.469 29.566 27.001

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

(31.12.2011 θαη 31.12.2010, αληίζηνηρα) 353.351 326.149 371.651 320.111 από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 582 0 0

Ο Όκηινο Ο Όκηινο

01/01-31/12/2011

πλερ/κελεο Γηαθ/ζεο πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο 

δξαζη/ηεηεο δξαζη/ηεο δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο

Κχθινο εξγαζηψλ 244.099 2.157 246.256 Κχθινο εξγαζηψλ 272.487 42.170 314.657

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 14.189 (350) 13.839 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 22.324 (7.222) 15.102

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζµάησλ (17.289) (664) (17.953) θαη επελδπηηθψλ απνηειεζµάησλ (15.949) (12.510) (28.461)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (32.372) (1.107) (33.479) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (59.846) (26.710) (86.556)

Κέξδε / (δεκίεο) µεηά απφ θφξνπο (Α) (34.775) (7.077) (41.852) Κέξδε / (δεκίεο) µεηά απφ θφξνπο (Α) (66.283) (24.934) (91.217)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (29.480) (6.244) (35.724)     - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (61.149) (18.399) (79.548)

    - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (5.295) (833) (6.128)     - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (5.134) (6.535) (11.669)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 622 0 622 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) (397) 0 (397)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) (34.153) (7.077) (41.230) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) (66.680) (24.934) (91.614)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (29.198) (6.244) (35.442)     - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (61.479) (18.399) (79.878)

    - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (4.955) (833) (5.788)     - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (5.201) (6.535) (11.736)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,1511) (0,0320) (0,1831) Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,3651) (0,1099) (0,4750)

Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ απνηειεζµάησλ 

απνηειεζµάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 1.655 (492) 1.163 θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 4.003 (9.174) (5.171)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ Ζ Δηαηξεία

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Κχθινο εξγαζηψλ 141.731 139.742

Μηθηά θέξδε 19.245 18.088

Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζµάησλ 12.805 7.780

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (11.493) (62.199)

Κέξδε / (δεκίεο) µεηά απφ θφξνπο (Α) (12.397) (64.416)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (12.397) (64.416)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) (12.397) (64.416)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (12.397) (64.416)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0636) (0,3846)

Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ απνηειεζµάησλ θαη 

ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 20.824 18.035

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο FINANCIAL CONTROLLER ΟΜΙΛΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΑΤΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΔΚΑΚΖ

ΑΓΣ ΑΖ529814 ΑΓΣ ΑΔ106335

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξψ)

ΑΡΔΣΖ ΟΤΒΑΣΕΟΓΛΟΤ ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΟΜΙΛΟΤ

Ο Όκηινο

ύλνιν ύλνιν

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

01/01-31/12/2010

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξψ)

28 Μαξηίνπ 2012

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξψ)

ΑΡ. ΑΓΔΙΑ 16310-Α' ΣΑΞΔΩ

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΟΜΑ

ΑΓΣ ΑΕ555377ΑΓΣ ΑΒ606210

Μαξνύζη, 28 Μαξηίνπ 2012

Ζ ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΖ)

ΑΓΣ ΑΙ091976

Ζ Δηαηξεία

                                   ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13165/06/Β/86/14

ΛΔΩΦ.ΚΖΦΙΙΑ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 4 15123  ΜΑΡΟΤΙ, ΑΘΖΝΑ

(Πνζά εθθξαζµέλα ζε ρηιηάδεο επξψ)

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΝ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΖΝΩΝ 
ΤΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε 
έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, φπνηε απηή απαηηείηαη. 

1. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1.2011 – 31.12.2011 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 9 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο 
Έθζεζεο. 
2. Οη Καηαζηάζεηο ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν. 
3. Όιεο νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε έρνπλ απαιεηθζεί απφ ηηο 
παξαπάλσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  
4. ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηνπ 2010 πεξηιακβάλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε εηαηξεία Y-LOGIMED SH.P.K πνπ ηδξχζεθε ηνλ 
Μάξηην ηνπ 2011 απφ ηελ Y-LOGIMED A.E. 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηνπ 2010 δελ πεξηιακβάλεηαη ν Όκηινο 
GENESIS, ιφγσ ζχλαςεο ζπκθσλίαο πψιεζεο θαη απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2011. Ζ κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηα 
απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ ιφγσ ηεο πψιεζεο θαη απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ 
GENESIS  αλέξρεηαη ζε € -6,2 εθ. Ζ επίπησζε ηεο σο άλσ πψιεζεο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη 
δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο δελ μεπεξλάεη ην 25%. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαηίζεηαη 
ζηε εκείσζε 11 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. 

5. Σα κεγέζε ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο ζπγθξηηηθήο 
πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ κφλν νη ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαθνξάο φζν θαη ηεο ζπγθξηηηθήο 
πεξηφδνπ, πεξηιακβάλνληαη δηαθξηηά θαη αλαιχνληαη ζε μερσξηζηή ζεκείσζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5. ηε εκείσζε 
11 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξφκελσλ γεγνλφησλ. 
6. Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη πνζνζηφ 
ελζσκάησζεο 70,38% ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ε εηαηξεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΔ 
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ε νπνία εδξεχεη ζηελ Διιάδα. 
7. ηηο 20 Οθησβξίνπ 2011 νινθιεξψζεθε ε απνθαζηζζείζα απφ ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή Σ.Γ. ηεο 23.05.2011, αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε θάιπςε ζε πνζνζηφ 73,85% 
θαη κε ηελ άληιεζε πνζνχ €64.935.932,50. Καηφπηλ ηνχηνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά €53.247.021,85 κε ηελ 
έθδνζε 129.870.785 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,41 έθαζηε θαη ην πνζφ ησλ  €11.688.370,65 ήρζε ζε 
πίζησζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». 
8. Γηα ηηο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο αζζελψλ ή 
θιεξνλφκσλ απηψλ, κέξνο ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη απφ ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κε ηηο νπνίεο 
νη ηαηξνί έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο, αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζχλεο (Mal Practice), ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή 
πξφβιεςε χςνπο € 1,4 εθ. θαη ν Όκηινο αληίζηνηρα πξφβιεςε χςνπο € 9,5 εθ. πεξίπνπ. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 
επηβαξχλζεηο απφ άιιεο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ νξγάλσλ 
πέξαλ ηεο πξφβιεςεο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηηζηεί (εκείσζε 12.32.Α ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο).  
9. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ 
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε 12.32.Β ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλε ζσξεπηηθή πξφβιεςε 
χςνπο € 450 ρηι. γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Σν πνζφ ηεο αληίζηνηρεο πξφβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε € 2,1 εθ. 
πεξίπνπ.  
10. O Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη ινηπέο πξνβιέςεηο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 10, 11 θαη 14 ηνπ ΓΛΠ 37 
«Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». 
11. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ηελ 31/12/2011 ήηαλ 3.400 άηνκα (31/12/2010 : 4.647, εθ ησλ νπνίσλ 1.335 αληηζηνηρνχζαλ ζηελ 
δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα) θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο 1.248 άηνκα (31/12/2010 : 1.227), αληίζηνηρα. 

12. Σα πνζά ησλ εζφδσλ/εμφδσλ γηα ηελ ρξήζε 1/1/2011-31/12/2011 θαζψο ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ /ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 
31/12/2011 πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 αλαιχνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα:  

Δλδνεηαηξθέο ζπλαιιαγέο / Τπόινηπα θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 Έζνδα     434 3.708 

 Έμνδα     7.379 26.765 

 Απαηηήζεηο     121 22.477 

Τπνρξεψζεηο     1.694 9.588 

πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ δηνίθεζεο 5.700 2.021 

13. Δπί ησλ αθηλήησλ  ηνπ  ΤΓΔΗΑ θαηά ηελ 31/12/2011 ππάξρεη  ππνζήθε χςνπο € 72 εθ.  έλαληη δαλεηζκνχ. Δπηπξνζζέησο επί ησλ 
αθηλήησλ ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ θαηά ηελ 31/12/2011 ππάξρνπλ ππνζήθεο πνζνχ € 34,8 εθ. πεξίπνπ έλαληη 
δαλεηζκνχ. 
14. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 01/01 – 31/12/2011 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 622 ρηι. θαη αθνξνχλ θπξίσο : (α) 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο 
κεηξηθήο (€195 ρηι.) θαη (β) ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε απφ ηελ πψιεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνχ (€427 ρηι.). 
Αληίζηνηρα, γηα ηελ ρξήζε 01/01 – 31/12/2010 νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο αλέξρνληαη ζε πνζφ  (€-397 ρηι.) 
15. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011 ε Δηαηξεία ιφγσ χπαξμεο δεκηψλ δελ πξνβαίλεη ζε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
16. ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ ίδηεο κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, πνπ θαηέρνληαη είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ 
ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 
17. Σα θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θεξδψλ/(δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαησκάησλ 
κεηνςεθίαο επί ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο. 
18. Σν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηεο Αλεμάξηεηεο Οξθσηήο Διέγθηξηαο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο αλαδηαπξαγκάηεπζεο 
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε θαζνξηζκέλεο ξήηξεο πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκβαηηθήο ιήμεο 
βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εληφο ησλ επφκελσλ 12 κελψλ πνπ έρεη σο επαθφινπζν νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
ηνπ λα εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξεο απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπ (βι. αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 12.18 «Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο» 
θαη 13.3 «Αλάιπζε Κηλδχλνπ Ρεπζηφηεηαο» ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο). Ο Όκηινο βξίζθεηαη  ζε δηαδηθαζία αλαρξεκαηνδφηεζεο 
ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ βξαρππξφζεζκνχ δαλεηζκνχ ηνπ. 

http://www.hygeia.gr/

