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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο κλάδος της υγείας αποτελείται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων με την κατάλληλη 

χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών, ενός ιδιωτικού νοσοκομείου εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών σε σύγκριση με ένα δημόσιο νοσοκομείο που λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Στην παρούσα εργασία γίνεται συγκριτική ανάλυση της ιδιωτικής εταιρείας «ΥΓΕΙΑ» και 

του δημόσιου νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ» κατά την τριετία 2011-2012-2013.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται πως διαδραματίζεται ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα, η 

ιστορική εξέλιξη του συστήματος, καθώς και η οργάνωση του ελληνικού συστήματος υγείας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση και παρατίθενται τρία 

επιστημονικά άρθρα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι κοινωνικές ανισότητες στον κλάδο της υγείας, 

ο προϋπολογισμός των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων καθώς και οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στο ελληνικό σύστημα υγείας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται  αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αναφέρονται οι 

έννοιες των διεθνών λογιστικών προτύπων καθώς και του κλαδικού λογιστικού σχεδίου δημόσιων 

νοσοκομείων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται η έννοια και η χρησιμότητα των αριθμοδεικτών. 

Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται μετέπειτα στην ανάλυση, 

καθώς και γενικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την ανάλυση και ερμηνεία των 

χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται  παρουσίαση του δημόσιου νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας 

καθώς και της ιδιωτικής εταιρίας Υγεία. Μετέπειτα, έχοντας ισολογισμούς για τις περιόδους 2011-

2013 και για τα δύο νοσοκομεία, γίνεται η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την 

πρακτική εφαρμογή των αριθμοδεικτών. Με τους δείκτες αυτούς γίνεται συγκριτική ανάλυση του 

Ασκληπιείου Βούλας και της εταιρείας Υγεία που οδήγησαν σε κάποια αποτελέσματα. Τέλος, η 

εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία του 

Ασκληπιείου Βούλας και της εταιρείας Υγεία για τα έτη 2011-2013. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.1  Ιστορική Εξέλιξη του Συστήματος Υγειονομικής Φροντίδας στην Ελλάδα 

Το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελεί ένα μικτό σύστημα με συμμετοχή του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, τόσο από την πλευρά της παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και από την πλευρά 

χρηματοδότησης αυτών. 

 Η πορεία ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα είναι στενά συνδεδεμένη με τις 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που επικράτησαν στην χώρα μας ιδιαίτερα μετά την 

ανεξαρτησία της. Η Μικρασιατική καταστροφή, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ο εμφύλιος, οι 

δικτατορίες και πολλοί άλλοι παράγοντες καθόρισαν την πορεία ανάπτυξης του κοινωνικού 

κράτους και των υπηρεσιών υγείας (Λαδά – Χαντζοπούλου, 1978). 

Στην Ελλάδα ριζικές αλλαγές στον τομέα Υγείας, που έχουν εξαγγελθεί από τη δεκαετία του 

80, μέχρι πρόσφατα δεν είχαν υλοποιηθεί, ενώ νόμοι και προτάσεις έχουν ελλιπώς εφαρμοσθεί ή 

έχουν πέσει στο κενό, εξαιτίας του υψηλού κόστους τους. (Λαδά – Χαντζοπούλου, 1978). 

Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας ανήκει στα συστήματα τύπου Bismarck βάσει του 1
ου

 άρθρου 

του νόμου 1397/83, «Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υγείας στο σύνολο των πολιτών και 

οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την κοινωνική και 

επαγγελματική του κατάσταση.» Όμως ο πολίτης στην προσπάθειά του να πετύχει την μέγιστη 

φροντίδα υγείας φτάνει σε ακραίες καταστάσεις και πολλές φορές σε πρακτικές χωρίς ηθικό 

δισταγμό, προσφέροντας χρήματα με αντάλλαγμα την υγεία τους ή καταφεύγοντας στον ιδιωτικό 

τομέα(Μαστρογιάννης Ι., 1960)  

Ο Ν. 1397/83 θεσμοθετεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) αποτελεί την μεγαλύτερη 

νομοθετική ρύθμιση στο Ελληνικό υγειονομικό σύστημα. Για πρώτη φορά έμπαιναν τα πλαίσια και 

οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας στο οποίο θα είχαν δωρεάν πρόσβαση 

όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως πνευματικού, οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου τους, 

απολαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό της υγείας (Κυριόπουλος Γ., 

1990, Αναπλιώτη - Βαζαίου Ε., 1987).  

Ο Ν. 2071/1992 αναδιοργανώνει το σύστημα υγείας και προβλέπει την υπαγωγή των κέντρων 

υγείας στις νομαρχίες. Επίσης δίνει την δυνατότητα στους νοσοκομειακούς γιατρούς να επιλέξουν 

μεταξύ της πλήρους και μερικής απασχόλησης με το δικαίωμα της παράλληλης άσκησης ιδιωτικής 

ιατρικής. Με τον νόμο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων, ενώ με μια σειρά μέτρων αυξάνεται η συμμετοχή του χρήστη στην αγορά 
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φαρμάκων, θεσπίζεται εισιτήριο για τις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και 

αυξάνονται τα ημερήσια νοσήλεια  (Κυριόπουλος Γ., 1990, Αναπλιώτη - Βαζαίου Ε., 1987).  

Μέχρι  σήμερα  ο  υγειονομικός  τομέας  της  χώρας  συνίσταται  από  τρεις  αυτόνομες  και  

ενδεχομένως  αλληλοαναιρούμενες  αγορές: 

 Το ΕΣΥ  

 Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, 

 Ο ιδιωτικός τομέας. 

Στα  πλαίσια  αυτά  τίθεται  το  ζήτημα  του  συντονισμού  μεταξύ  των  τριών  αυτών  δομών  

και  ιδιαίτερα  μεταξύ  ΕΣΥ  και  ασφαλιστικού  συστήματος  και  της  δημιουργίας  ενός  

λειτουργικά ολοκληρωμένου και λογικά συνεκτικού συστήματος υγείας. (http://www.vima-

asklipiou.gr/). 

 

 

1.2 Η οργάνωση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας  

Η ιατρική περίθαλψη που παρέχουν τα νοσοκομεία στην Ελλάδα διακρίνονται σε τρία 

επίπεδα φροντίδας: 

 

 Πρωτοβάθμια περίθαλψη 

Με τον όρο Πρωτοβάθμια περίθαλψη ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών υγείας 

προληπτικού, διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν απαιτείται 

διανυκτέρευση του ασθενούς εντός νοσηλευτικής μονάδος(Κυριόπουλος Γ., 1995). 

Η πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει δύο βαθμίδες υπηρεσιών και είναι 

οι ακόλουθες: 

 Την Πρωτοβάθμια παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας ή πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας, 

 Την Πρωτοβάθμια παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υγειονομικών υπηρεσιών ή 

πρωτοβάθμια περίθαλψη (Κυριόπουλος Γ., 1995). 

 

 Δευτεροβάθμια Περίθαλψη        

Με τον όρο Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ορίζεται το σύνολο των διαγνωστικών και 

θεραπευτικών ιατρικών τεχνικών, για την εφαρμογή των οποίων είναι αναγκαία η νοσηλεία των 

ασθενών εντός του νοσοκομείου, χωρίς να είναι υποχρεωτική διανυκτέρευση σε αυτό. Λειτουργική 

μονάδα της Δευτεροβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας είναι το νοσοκομείο. Οι δευτεροβάθμιες 
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υπηρεσίες υγείας παρέχονται σε όλη τη χώρα από νοσοκομεία: 

 Κρατικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

 Πανεπιστημιακά, στα οποία υπηρετούν πανεπιστημιακοί αλλά και γιατροί του Ε.Σ.Υ. Όμως 

ο Πρόεδρος του νοσοκομείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του 

Επιστημονικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές των κλινικών και των εργαστηρίων, 

απαιτείται να είναι μέλη Δ.Ε.Π. της ιατρικής σχολής. 

 Στρατιωτικά, που υπάγονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα οποία υπηρετούν 

μόνιμοι και στρατεύσιμοι γιατροί ως και πολίτες γιατροί, με ειδικές συμβάσεις σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ανάγκες, 

 Ειδικού καθεστώτος στα οποία υπάγονται όσα δεν είναι στο Ε.Σ.Υ. και δεν είναι του 

ιδιωτικού τομέα. Σε αυτά υπηρετούν γιατροί με ειδικές συμβάσεις, σύμφωνα με τον 

οργανισμό του νοσοκομείου, 

 Ιδιωτικά θεραπευτήρια (Ζηλίδης Χ., 1988).  

 

 Τριτοβάθμια Περίθαλψη 

Ως Τριτοβάθμια περίθαλψη ορίζεται η εξειδικευμένη υπηρεσία διαγνωστικού, θεραπευτικού, 

ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αποσκοπεί : 

 Στη μελέτη και αντιμετώπιση σπάνιων και σύνθετων ιατρικών περιστατικών, 

 Στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας, 

 Στη μόνιμη δια βίου εκπαίδευση των γιατρών και επαγγελματιών Υγείας, 

 Στον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο 

υπηρεσιών υγείας (Υφαντόπουλος Ι., 1986). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Κοινωνικές Ανισότητες στον κλάδο της υγείας 

Η προστασία της υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

γεννιέται, μεγαλώνει, εκπαιδεύεται, εργάζεται και ζει κάθε άτομο (Τούντας Γ. 1996).
 
Επειδή όμως 

οι ανθρώπινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ανισοτήτων, είναι φανερό ότι οι 

κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία είναι επίσης άνισα κατανεμημένοι σε κάθε 

πληθυσμό (Τούντας Γ. 1998).
 

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρών 
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ανισοτήτων στην υγεία, όχι μόνο από κοινωνία σε κοινωνία, αλλά και μεταξύ των μελών κάθε 

κοινωνίας, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν σε αυτήν. 

Απ’ όλους τους κοινωνικούς παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, τον πιο σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν (Schmaedel D. 1975): 

 Η κοινωνική θέση, δηλαδή η σχέση προς τα μέσα παραγωγής και ο τρόπος ένταξης στην 

παραγωγική διαδικασία. 

 Οι υλικές συνθήκες ύπαρξης, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από την κοινωνική θέση. 

 Οι κοινωνικές αξίες, που καθορίζουν στάσεις και συμπεριφορές ως προς την υγεία και την 

αρρώστια. 

Η σύγχρονη προβληματική για τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία θεμελιώθηκε με την 

έκθεση “Black Report” του Βρετανικού Υπουργείου Εργασίας, η οποία δημοσιεύτηκε το 1980 

(Townsend, Daninson, Whitehead, 1982).
 
Σύμφωνα με την έκθεση, η θνησιμότητα του 1971 για τις 

ηλικίες 15–64 ετών ήταν διπλάσια στα άτομα των κατώτερων κοινωνικών τάξεων απ’ ό,τι στα 

άτομα της ανώτερης κοινωνικής τάξης. 

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από πιο πρόσφατες μελέτες. Έρευνα που χώρισε 

τους βρετανούς πολίτες σε τέσσερις κοινωνικές κατηγορίες, διαπίστωσε ότι η θνησιμότητα το 1991 

ήταν τουλάχιστον τριπλάσια στη χαμηλότερη κατηγορία σε σύγκριση με την υψηλότερη, ενώ την 

ίδια χρονιά, στη βόρεια Αγγλία διαπιστώθηκε ότι το πιο φτωχό 10% του πληθυσμού εμφάνιζε 

τετραπλάσια θνησιμότητα από το πιο πλούσιο 10% (Marmot, Smith, Stansfed, Patel, North, Head, 

1991). 

Ανάλογες κοινωνικές ανισότητες στην υγεία διαπιστώθηκαν και σε άλλες χώρες. Παρόλα 

αυτά, χώρες με μεγάλη κοινωνική συνοχή και ισχυρή κοινωνική πολιτική παρουσιάζουν πολύ 

μικρότερες διαφορές. Συγκρίνοντας τη βρεφική θνησιμότητα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, είναι 

εμφανείς οι μειωμένες κοινωνικές ανισότητες στη Σουηδία σε σύγκριση με την Αγγλία και Ουαλία 

(Ostberg V. 1992).
 
Στη Νορβηγία, πιο έντονες κοινωνικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στους 

δείκτες θνησιμότητας από ατυχήματα, στη Δανία από ατυχήματα και νοσήματα του αναπνευστικού 

συστήματος, στη Φινλανδία από ατυχήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, κακοήθη νεοπλάσματα 

και καρδιοπάθειες, στη Μεγάλη Βρετανία από κακοήθη νεοπλάσματα και νοσήματα του 

αναπνευστικού (Leclerc D., 1989). 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αιτίες θανάτου που παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα σε 

κάθε χώρα, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα στη Μ. Βρετανία, η βία στις ΗΠΑ και τα κακοήθη 

νεοπλάσματα στη Γαλλία, εμφανίζουν και τις μεγαλύτερες κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Το 

φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα είναι πιο εκτεθειμένα 
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στις ιδιαίτερες παθογόνες επιδράσεις που ασκεί το κοινωνικό περιβάλλον κάθε χώρας (Lecrerc D., 

1989), (Araki, Katsuyuki, 1986) , (Palmer BL. 1989). 

Στις πρώην κομμουνιστικές χώρες Τσεχία και Εσθονία, οι κοινωνικές ανισότητες ήταν 

μεγαλύτερες απ’ ό,τι στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ενώ ειδικά στην Ουγγαρία ο κίνδυνος πρόωρου 

θανάτου στους χειρώνακτες ήταν κατά 165% μεγαλύτερος απ’ ό,τι στους μη χειρώνακτες. Στις 

ΗΠΑ, οι διαφορές είναι ανάλογες με αυτές της δυτικής Ευρώπης, ενώ περιθωριακά στρώματα, 

όπως οι μαύροι στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα απ’ ό,τι οι αγρότες 

στο Μπανγκλαντές. 

Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις επιδρούν και στην περιγεννητική και βρεφική θνησιμότητα. 

Στην Ισπανία διαπιστώθηκε ότι η περιγεννητική και βρεφική θνησιμότητα στις χρονικές περιόδους 

1975–1978 και 1983– 1986 μειωνόταν όσο αυξανόταν το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. 

Παρατηρήθηκε, όμως, ότι η σχέση αυτή ήταν λιγότερο ισχυρή στη χρονική περίοδο 1983– 1986 απ’ 

ό,τι την περίοδο 1975–1978. Στη Βραζιλία, τέλος, που είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες κοινωνικές 

ανισότητες, η βρεφική θνησιμότητα παρουσίαζε διαφορές ανάμεσα σε περιοχές της ίδιας πόλης, 

που κυμαίνονταν από 12–99 θανάτους βρεφών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων (Lardelli, Ignacia 

Blanco, Delgado Rodriquez, Bueno, De Dios Luna, Galvez, 1993).  

Οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία καταγράφονται και στους δείκτες νοσηρότητας. Έχει 

μάλιστα υποστηριχθεί ότι οι ανισότητες στην υγεία είναι πιο έντονες σε ό,τι αφορά τη νοσηρότητα 

απ’ ότι τη θνησιμότητα. Σε περιοχές όπου οι βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας είναι τα 

λοιμώδη νοσήματα, ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία είναι εμφανής. 

Οι χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις υποφέρουν από κακή διατροφή, έλλειψη καθαρού 

πόσιμου νερού, θέρμανσης, αποχέτευσης, στέγης και, κατά κανόνα, από ανθυγιεινές συνθήκες 

εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σαφή επίδραση στη διασπορά των λοιμωδών νοσημάτων 

(Τούντας Γ., 1996). 

Με την αλλαγή, όμως, του νοσολογικού φάσματος και την αύξηση της συχνότητας των 

χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων, η ανάλυση του φαινομένου γίνεται πιο σύνθετη. Η 

πολυπαραγοντική αιτιολογία της σύγχρονης νοσηρότητας, και ιδίως των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων και των καρκίνων, απαιτεί πιο προσεκτικές προσεγγίσεις και ερμηνείες (Τούντας Γ., 

1996). 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, τα άτομα από τα χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα δεν παρουσιάζουν μόνο μεγαλύτερη θνησιμότητα, αλλά και χειρότερο επίπεδο 

υγείας απ’ ό,τι τα άτομα από τα ανώτερα στρώματα. Στη δυτική Ευρώπη, ο κίνδυνος νόσησης είναι 

1,5–2,5 φορές μεγαλύτερος στο χαμηλότερο (από κοινωνικοοικονομική άποψη) ήμισυ του 

πληθυσμού σε σύγκριση με το ανώτερο ήμισυ. Το ίδιο συμβαίνει και στην Τσεχία, την Εσθονία και 
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την Ουγγαρία. Οι διαφορές αυτές εμφανίζονται ακόμα και σε χώρες με ιδιαίτερα ισχυρή κοινωνική 

πολιτική, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες. Η Σουηδία παρουσιάζει σχετικά μεγάλες ανισότητες, όταν 

η κοινωνική ταξινόμηση γίνεται με βάση την εκπαίδευση ή το επάγγελμα, ενώ όταν η ταξινόμηση 

γίνεται με βάση το εισόδημα, οι ανισότητες είναι σχετικά μικρές. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ 

πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασκούμενες κοινωνικές πολιτικές μπορεί να επιδρούν σε μία 

μόνο διάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων, αφήνοντας τις άλλες ανεπηρέαστες. 

Οι κοινωνικές επιδράσεις στην υγεία έχουν μελετηθεί και στη χώρα μας. Μειωμένη 

θνησιμότητα έχει καταγραφεί στις ανώτερες τάξεις και στα υψηλότερα εισοδήματα, ενώ αυξημένη 

θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα (Κυριόπουλος 

Γ., 1982), (Κυριόπουλος, Καλαντίδη, Τριχόπουλος, 1983).
 
Στις περιοχές αυτές ήταν αυξημένη και η 

παιδική θνησιμότητα. Η Θράκη, η οποία παρουσίαζε το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο, είχε κατά το 

παρελθόν και τους υψηλότερους δείκτες γενικής και βρεφικής θνησιμότητας (Petridou, Valadian, 

Trichopoulos, Tzonou, Kyriopoylos, Matsaniotis, 1989), (Τσίμπος, Ρουμελιώτου, Παπαευαγγέλου, 

1990),  Μητρόπουλος Ι., 1994). 

Αναφορικά με την κατά αιτίες θνησιμότητα, η θνησιμότητα από λευχαιμία και από λέμφωμα 

στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 1958–1982 ήταν μεγαλύτερη στον αγροτικό πληθυσμό απ’ 

ότι στον αστικό (Petridou, Kosmidis, Haidas, Tong, Revinthi, Flytzani, 1994).
 
Κοινωνικές διαφορές 

έχουν επίσης διαπιστωθεί ως προς ορισμένες συγγενείς διαμαρτίες, την υπερλιπιδαιμία, τον 

πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος και τον καρκίνο του παγκρέατος (Τούντας Γ. 1996). 

Τα αποτελέσματα άλλων μελετών δείχνουν ότι στις γυναίκες υπάρχει θετική συσχέτιση του 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού και καρκίνου 

του πνεύμονα (Τούντας Γ. 1996). 

Τα αντισώματα για τον ιό της ηπατίτιδας Α βρέθηκαν αυξημένα σε παιδιά οικογενειών με 

χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, ενώ το 86,6% των παιδιών από οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είχαν «καλή» στοματική υγεία, σε σύγκριση με το 21,8% των 

παιδιών από οικογένειες χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Τούντας Γ. 1996).
 

Σε ό,τι αφορά τη θνησιμότητα κατά επαγγελματική κατηγορία και γεωγραφική περιοχή, οι 

σχετικοί δείκτες αναδεικνύουν σημαντικές ανισότητες. Σε πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Μελετών 

Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

διαπιστώθηκε ότι ο αγροτικός πληθυσμός παρουσίαζε το 1992 δείκτη θνησιμότητας 740 ανά 

100.000 άτομα, ενώ ο αστικός πληθυσμός 755 και ο ημιαστικός 720. 

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες θνησιμότητας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα το 1996, η 

μεγαλύτερη θνησιμότητα διαπιστώθηκε στη Θράκη (970) και στη Μακεδονία (865) και 

ακολουθούσε η περιφέρεια πρωτευούσης (800). Η διαχρονική εξέλιξη της θνησιμότητας σε κάθε 
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γεωγραφικό διαμέρισμα, στο διάστημα 1990–1997, εμφανίζει πτωτικές τάσεις σε όλες σχεδόν τις 

περιφέρειες, με τις μικρότερες μειώσεις να σημειώνονται σε περιοχές με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, όπως είναι η Θράκη. 

Συμπερασματικά, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η υγεία του συνολικού πληθυσμού 

στις περισσότερες χώρες του κόσμου βελτιώνεται, ο ρυθμός βελτίωσης δεν είναι ο ίδιος για όλες τις 

κοινωνικές ομάδες. Το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς συνεχίζει να αυξάνει 

(Who, 1986).
 
Η αντιστροφή αυτών των τάσεων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 

εποχής μας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει θέσει σε άμεση 

προτεραιότητα την επίτευξη ισονομίας και δικαιοσύνης στην υγεία (Who, 1981) 

(www.inhealthcare.gr). 

 

2.2 Προϋπολογισμός  δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων 

Κάθε επιχείρηση και κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί το εργαλείο του προϋπολογισμού ώστε 

να ελέγξει την οικονομική του λειτουργία (Ferguson 2004, Τομάρας Π. 2009). Με τον όρο 

προϋπολογισμό εννοούμε την οικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης που αποσκοπεί στην 

πρόβλεψη μελλοντικών δραστηριοτήτων και αποτυπώνει την οικονομική της δραστηριότητα. Πέρα 

από τις επιχειρήσεις, αναπόσπαστο κομμάτι των νοσοκομείων αποτελεί ο προϋπολογισμός, διότι με 

αυτό υπολογίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του επόμενου οικονομικού έτους. Η διαφορά μεταξύ των 

δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων όσον αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού είναι ότι στα 

δημόσια νοσοκομεία αποτελεί διοικητική πράξη και είναι νομική υποχρέωση σύμφωνα με το Ν.Δ. 

496/74 (Sullivan, Decker, 2009), (Τομάρας Π., 2009). 

Σύμφωνα με τον Σισσούρα (Γούλα Β.Α 2007), «ο σημερινός τρόπος κατάρτισης του 

προϋπολογισμού στα ελληνικά νοσοκομεία αντί να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

χρηματοοικονομικό σχέδιο, έχει καταλήξει να είναι μια απλή διοικητική πράξη. Η γενική 

κατεύθυνση περιορισμού των δαπανών στο ύψος του προηγούμενου έτους δεν προσφέρει 

ουσιαστικά τίποτε στο επίπεδο της νοσοκομειακής διαχείρισης διότι δεν αξιολογεί το ύψος, το είδος 

και την φύση των δαπανών αυτών». Απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποτελεί ο προϋπολογισμός 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης των δαπανών, αλλά και για εξεύρεση νέων 

χρηματοοικονομικών πόρων, χωρίς όμως να θίγεται η παρεχομένη ποιότητα υπηρεσιών υγείας 

είναι:  

 το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα 

 το διπλογραφικό σύστημα 

 η δημιουργία κέντρων κόστους 
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 η σύσταση τμήματος μελετών  

 η σύστασης τμήματος κόστους και προβλέψεων (Γούλα Β.Α 2007), (http://www.vima-

asklipiou.gr). 

 

2.3 Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας 

Το ΕΣΥ έχει ήδη πολλά προβλήματα να επιλύσει όπως τον κατακερματισμό του, τις 

επικαλύψεις και τις υγειονομικές ανισότητες, την αδυναμία κάλυψης αναγκών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, τον 

πληθωρισμό των ιατρών και την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, τη χαμηλή παραγωγικότητα, 

τη περιορισμένη ποιότητα των υπηρεσιών, τη µη ανταποκρισιμότητα, τη σπατάλη πόρων και τη 

διοχέτευσή τους στην παραοικονομία και τη διαφθορά µε αποτέλεσμα τα τεράστια ελλείμματα των 

νοσοκομείων  και των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας. Η παρούσα οικονομική κρίση σε 

συνδυασμό µε το πολύ υψηλό εθνικό έλλειμμα συρρίκνωσε την ελληνική οικονομία γεγονός που 

υποδεικνύει ότι θα υπάρξουν συνέπειες και στους προϋπολογισμός για το ΕΣΥ, προϋπολογισμοί 

που αναγκαστικά θα διατεθούν για τη μικροδιαχείριση σε βάρος του σχεδιασμού για ένα καλύτερο 

σύστημα υγείας. Οι περικοπές της τάξεως του 1 δις. ευρώ από τους προϋπολογισμούς των 

νοσοκομείων θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση γιατί θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση, εφόσον η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος θα 

στρέψει την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν ασφαλιστική κάλυψη. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κυριακόπουλου (2010) έχουν αυξηθεί περίπου 30% οι επισκέψεις στα 

εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ αντίστοιχα έχουν περιοριστεί στις απολύτως 

αναγκαίες οι επισκέψεις στα ιδιωτικά ιατρεία. Αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι και ο ιδιωτικός τομέας 

υγείας αντιμετωπίζει  ήδη πρόβλημα μειωμένης ζήτησης, ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρηματοδότηση τους, καθώς η ζήτηση για τη σύναψη ιδιωτικών 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας μειώνεται εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος 

(Κυριακόπουλος, Τσιάντου 2009). Η βιωσιμότητα του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

εικοσιπέντε και πλέον χρόνια από τη συγκρότηση του δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, 

ιδιαίτερα κάτω από την πίεση της παγκόσμιας – και ιδίως της εθνικής – οικονομικής κρίσης, η 

οποία έχει σημαντικότατες παρενέργειες και στην οικονομική λειτουργία του. Υποστηρίζεται όμως 

ότι το σύστημα υγείας της χώρας µας θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς επιπρόσθετους πόρους µε 

την εξάλειψη της σπατάλης και αναποτελεσματικότητας και στα πλαίσια μιας αναδιάρθρωσης 

βασισμένης στην οργάνωση και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη βελτίωση του 

τρόπου χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, τη λογιστική και 

χρηματοοικονομική διαχείριση των νοσοκομείων, την ανάπτυξη δομών και συστήματος 

http://www.vima-asklipiou.gr/
http://www.vima-asklipiou.gr/
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αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών και διαπίστευσης των υγειονομικών φορέων, τη 

συγχώνευση πολλών υποστηρικτικών υπηρεσιών και την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

προσωπικού (Μανιαδάκης, 2011), (www.inhealthcare.gr). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

3.1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης 

     Είναι πρότυπα και ερμηνείες τα οποία υιοθετούνται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π). Αυτά περιλαμβάνουν: 

 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 Διερμηνείες που δημιουργούνται από την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π) ή την προγενέστερη Μόνιμη 

Επιτροπή Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.), και υιοθετούνται από το Συμβούλιο. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων 

και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και να ελέγχονται από τους ελεγκτές 

κατά την ετοιμασία των δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης. 

Σήμερα χρησιμοποιούμε δύο όρους για την αναφορά μας σε αυτά. Αναφερόμαστε είτε με τον όρο 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είτε με τον όρο Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Αυτό συμβαίνει γιατί μέχρι τον Μάρτιο του 2002 ονομαζόταν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στη 

συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. Για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι δηλαδή την πλήρη αντικατάσταση των 

ευρισκόμενων σε ισχύ Διεθνή Λογιστικών Προτύπων από νέα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε και τους δύο 

όρους.  

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν δύο ουσιώδεις 

παραδοχές αυτή της Αρχής της Συνεχούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και της Αρχής των 

Δεδουλευμένων. Οι καταστάσεις αυτές είναι: 

 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) 

http://www.inhealthcare.gr/
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 Κατάσταση ενοποιημένων εισοδημάτων (Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως) 

 Κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων(Είναι μια νέα οικονομική κατάσταση για την 

Ελλάδα και παρουσιάζει τις επιμέρους μεταβολές που επήλθαν στα ίδια κεφάλαια κατά την 

διάρκεια της χρήσης) 

 Κατάσταση ταμειακών ροών 

 Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες 

επεξηγηματικές σημειώσεις 

Τα όργανα που ασχολούνται με την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι:  

 Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee 

Foundation) – Μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 

 Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board) – 

ανεξάρτητη αρχή που έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των Λογιστικών προτύπων 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council) – με σκοπό την 

παροχή συμβουλών στο IASB και η πληροφόρησή του για τις επιπτώσεις των 

προτεινόμενων προτύπων στους χρήστες αυτών.  

 Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(International Financial Reporting Internations Committee) – με αρμοδιότητα την ερμηνεία 

των προτύπων και την έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων 

(Καραγιώργος, Πετρίδης, 2010). 

 

3.2 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημόσιων Μονάδων Υγείας 

Με την έκδοση του Π.Δ. 146/2003 καθιερώνεται το κλαδικό λογιστικό σχέδιο μονάδων 

υγείας, με βάση το διπλογραφικό σύστημα. Σκοπός είναι η λογιστική απεικόνιση όλων των 

λειτουργιών ενός νοσοκομείου με λογιστικές εγγραφές για να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και 

διαχείριση των οργανισμών και η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών ώστε να μπορεί η διοίκηση να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά τους πόρους των δημόσιων νοσηλευτικών μονάδων. Το κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο πραγματεύεται δέκα ομάδες και τρία λογιστικά κυκλώματα. Η ομάδα 1-8 αφορά 

το κύκλωμα της γενικής λογιστικής και καταγράφει λογιστικά οικονομικά γεγονότα που 

επηρεάζουν την περιουσιακή του κατάσταση. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ομάδων. Η πρώτη 

κατηγορία είναι η 1-5 και περιλαμβάνει λογαριασμούς ισολογισμού και η δεύτερη είναι η 6-8 και 

περιλαμβάνει λογαριασμούς αποτελεσμάτων. Η ομάδα 9 αφορά την αναλυτική λογιστική που 

περιγράφει την κοστολογική λειτουργία του νοσοκομείου και η 10 τους λογαριασμούς τάξεως που 

δίνει πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση προϋπολογισμού-απολογισμού μιας δημόσιας μονάδας 
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υγείας. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος επιτρέπει την άντληση πληροφοριών για τα αποθέματα 

που τηρούνται κατά είδος στη γενική λογιστική κατά ποσότητα και αξία σε μερίδες αποθήκης και 

στην αναλυτική λογιστική με σκοπό την κοστολόγηση, για τα πάγια που καταγράφονται στο 

μητρώο παγίων και φαίνεται αναλυτικά το κόστος κτήσης, το που βρίσκεται και ο υπολογισμός των 

αποσβέσεών του. Ακόμα, για τα οργανικά έξοδα και έσοδα ανά είδος όπου διατίθενται πληροφορίες 

ανά δραστηριότητα και επιπλέον για τα χρηματικά διαθέσιμα που οδηγούν στην εκτέλεση 

απολογισμού και προϋπολογισμού (Γκούμας Σ., 2005). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

4.1 Αριθμοδείκτες 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω λογιστικών καταστάσεων και με τη χρήση 

αριθμοδεικτών σαν βασικά διαγνωστικά κριτήρια εφαρμόζεται από διοικήσεις για την 

αντικειμενικότερη αξιολόγηση των ίδιων των επιχειρήσεών τους. Με τους αριθμοδείκτες, 

αναλύονται και διερευνούνται, στη στατιστική τους μορφή στοιχεία των λογαριασμών του 

ισολογισμού και άλλων λογιστικών καταστάσεων του οικονομικού οργανισμού που αποβλέπουν 

στην ανάλυση των τριών βασικών κατευθύνσεων: 

 Της οικονομικής του διαρθρώσεως 

 Της αποδοτικότητάς του  

 Της διαχειριστικής του πολιτικής 

Οι αριθμοδείκτες στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση και διοίκηση των οικονομικών 

οργανισμών, στην οικονομική έρευνα που αφορά τον τομέα της δραστηριότητάς τους, στην παροχή 

πληροφοριών στις οικείες κλαδικές ενώσεις, στο κράτος κ.λπ (Κάντζος Κ., 2013, Κόντακος Α., 

2006). 

 

4.2 Χρήση και Χρησιμότητα των Αριθμοδεικτών 

Οι αριθμοδείκτες προσφέρονται για τη δημιουργία προτύπων(μέσου όρου) ενός κλάδου, ή 

μιας υποδειγματικής στο κλάδο επιχείρησης με τα οποία πρότυπα οι αντίστοιχοι δείκτες της υπό 

εξέταση μονάδας θα συγκριθούν και η υποδηλουμένη οικονομική κατάσταση θα αξιολογηθεί. Οι 

αριθμοδείκτες δεν αποκαλύπτουν πολλά από μόνοι τους και το περιεχόμενό τους μπορεί να 

αξιολογηθεί μόνο σε σύγκριση με κάποια πρότυπα, με δείκτες και μεγέθη προηγούμενων περιόδων 

της ίδιας μονάδας, ή με δείκτες άλλων μονάδων σαν μέσο όρο του κλάδου στον οποίο η 
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εξεταζόμενη μονάδα ανήκει. Οι συγκρίσεις αυτές μπορούν να γίνουν είτε στατικά σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή, είτε και διαχρονικά σαν εξέλιξη. 

Με τους αριθμοδείκτες εξυπηρετούνται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Διάγνωση και εκτίμηση των όρων και συνθηκών λειτουργίας των οικονομικών οργανισμών 

 Σύγκριση των αριθμοδεικτών με αντίστοιχους, ομοειδών οικονομικών οργανισμών 

 Αξιοποίηση του λογιστικού και στατιστικού υλικού σε πιο υψηλό επίπεδο με τη σύνταξη 

οικονομικών και κοινωνικών μελετών. 

Αξίζει να σημειωθεί η χρήση των αριθμοδεικτών, κατόπιν ερευνών και μελετών, από στελέχη 

επιχειρήσεων για περιπτώσεις (έρευνα F.Walsh): 

 Προγραμματισμού, προϋπολογισμού και προσδιορισμού στόχων 

 Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων 

 Αξιολόγηση απόδοσης στελεχών και τμημάτων 

 Καταβολή πριμ σε στελέχη. 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων συγκαταλέγονται μεταξύ των συχνών χρηστών των 

αριθμοδεικτών, ενώ συχνή χρήση γίνεται και στις ετήσιες εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων 

προς τους μετόχους των αντίστοιχων επιχειρήσεων (Κάντζος Κ., 2013, Κόντακος Α., 2006). 

 

4.3 Προβλήματα στη Χρήση των Αριθμοδεικτών 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό και τη χρησιμοποίηση των δεικτών για την  

εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, παρουσιάζονται ορισμένα 

προβλήματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι: 

 Προβλήματα, που προέρχονται από την διαθεσιμότητα των λογιστικών στοιχείων. Τα 

λογιστικά στοιχεία θα πρέπει κανονικά να είναι στη διάθεση των χρηστών έγκαιρα και για 

όλες τις εν δράση οικονομικές μονάδες. Δυστυχώς όμως, οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων και ειδικά αυτών που δεν είναι υποχρεωμένες να 

δημοσιεύουν τις λογιστικές καταστάσεις τους, καθυστερούν σημαντικά να ετοιμαστούν και 

να κοινοποιηθούν. Οι λογιστικές καταστάσεις επιχειρήσεων που κλείνουν την χρήση τους 

31/12 κάθε χρόνο εμφανίζονται στις εφημερίδες όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο του 

επόμενου έτους και μπορούν να καθυστερήσουν μέχρι και τον Ιούνιο, δηλαδή έξι και πλέον 

μήνες μετά την ημερομηνία στην οποία αναφέρονται. Βέβαια υπάρχουν αρκετές αδυναμίες 

που δυσχεραίνουν την έγκαιρη έκδοση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων και την 

ευχερή διαθεσιμότητά τους στους χρήστες.  Τέτοιες αδυναμίες σχετίζονται με τους εξής 

παράγοντες: 
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i. Η μονάδα είναι βιομηχανική επιχείρηση και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για το 

κλείσιμο των λογαριασμών της και ειδικά την απογραφή και αποτίμηση των 

αποθεμάτων της ή δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους. 

ii. Η μονάδα είναι μητρική εταιρεία άλλων θυγατρικών και έχει να διεκπεραιώσει την 

επιπρόσθετη διαδικασία της ενσωμάτωσης των καταστάσεων των θυγατρικών της. 

iii. Αρκετές επιχειρήσεις κλείνουν τη χρήση τους όχι στη συνηθισμένη ημερομηνία της 

31/12 αλλά σε άλλη όπως την 30/6 ή ακόμα και σε άλλες ημερομηνίες, ειδικά 

εκείνες οι οποίες είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οι οποίες 

ακολουθούν την ημερομηνία του κεντρικού φορέα.            

 Προβλήματα που προέρχονται από την έλλειψη στοιχείων. Οι αριθμοδείκτες είναι χρήσιμοι 

εφόσον αναφέρονται σε κάποια σχέση. Ο αριθμοδείκτης από μόνος του δεν έχει νόημα, αν 

δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του φαινομένου που αντιπροσωπεύει ο αριθμητής και αυτού που 

αντιπροσωπεύει ο παρανομαστής του λόγου, είτε μια σχέση βρίσκεται εντός της ίδιας 

οικονομικής μονάδας είτε αναζητείται έξω από αυτή σε άλλες. 

 Προβλήματα που προέρχονται από την επιλογή δεικτών. Ο αναλυτής θα πρέπει να επιλέξει 

εκείνα τα στοιχεία από τη δραστηριότητα της επιχείρησης τα οποία είναι και τα πλέον 

αποκαλυπτικά και να καταρτίσει με αυτά τους δείκτες εκείνους οι οποίοι φωτίζουν τη 

δραστηριότητα αυτή αποτελεσματικότερα. 

 Προβλήματα που προέρχονται από την ανομοιογένεια των λογιστικών μεθόδων. Είναι 

γνωστό ότι κάθε επιχείρηση έχει την ευχέρεια να επιλέξει από τις λογιστικές αρχές το σετ 

εκείνο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της μέσα από τις λογιστικές 

καταστάσεις της. Βέβαια, ο αναλυτής έχει στη διάθεσή του τρόπους να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα, ειδικά όταν προτίθενται να χρησιμοποιήσει συγκριτικά τις λογιστικές 

καταστάσεις διαφόρων επιχειρήσεων, όπως: 

i. Να αναπροσαρμόσει τα δεδομένα των καταστάσεων κατά επιχείρηση ανάλογα με τις 

μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξή τους και οι οποίες, υποτίθεται, 

αναφέρονται στο προσάρτημα ή και στην έκθεση των ορκωτών λογιστών. 

ii. Να περιορίσει το δείγμα για την ανάλυση του σε αυτές μόνο τις επιχειρήσεις των 

οποίων οι καταστάσεις στηρίζονται στις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους. 

 Προβλήματα που προέρχονται από τη μη λογιστικοποίηση ορισμένων γεγονότων. Πολλές 

φορές ένας σημαντικός αριθμός γεγονότων που εμπεριέχουν χρηματοοικονομική σημασία 

και επίπτωση δεν βρίσκονται καταχωρημένα στους κανονικούς λογαριασμούς. Στην 

καλύτερη περίπτωση βρίσκονται στους λογαριασμούς τάξεως ή σε σημείωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή και στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς 
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τους μετόχους σκόπιμα ή μη και ξεφεύγουν, έτσι, της προσοχής του εξωτερικού αναλυτή. 

 Προβλήματα που προέρχονται από την επιλεκτική εμφάνιση συγκεκριμένων μεγεθών και 

λογαριασμών στις διάφορες κατηγορίες των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν λογαριασμοί όπως επιχορηγήσεις διαφόρων 

αναπτυξιακών νόμων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και το προνομιούχο μετοχικό 

κεφάλαιο. Η επιλεκτική κατάταξη των μεγεθών αυτών στους γενικότερους λογαριασμούς 

του ισολογισμού γίνεται στην προσπάθεια, συνήθως, της διοίκησης να αυξήσει την καθαρή 

θέση της επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας αυτά τα μεγέθη στα ίδια κεφάλαια αντί στις 

υποχρεώσεις, όπως θα έπρεπε ίσως για τις επιχορηγήσεις, για παράδειγμα, για τις οποίες 

υπάρχει η υποχρέωση από πλευράς της επιχείρησης να επιστραφούν αν δεν τηρηθούν 

ορισμένοι όροι. 

 Προβλήματα που προέρχονται από αφανείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Αφανείς 

υποχρεώσεις είναι δυνατόν να σχετίζονται με το «off-balance sheet financing», δηλαδή 

χρηματοδοτήσεις από και προς πηγές και σε ποσά που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

της επιχείρησης κυρίως για λόγους βελτίωσης των σχετικών αριθμοδεικτών χρέους αλλά και 

για αποφυγή πληρωμής του φόρου και του χαρτόσημου που συνεπάγεται μια δανειακή 

σύμβαση. Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο γίνονται τέτοιες ανεπίσημες και αφανείς 

χρηματοδοτήσεις είναι το υψηλό επιτόκιο και τα άλλα έξοδα μιας τραπεζικής 

χρηματοδότησης. Στις δεσμεύσεις ανήκουν οι περιπτώσεις κοινών προσωρινών 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και έργων ή συνεταιρισμών εκτός της εξεταζόμενης 

επιχείρησης. 

 Προβλήματα που προέρχονται από στοιχεία από βάσεις δεδομένων. Οι συνηθέστερες 

αδυναμίες των βάσεων δεδομένων είναι: 

i. Λάθη στην καταχώρηση των στοιχείων, ιδίως από άτομα μη εξοικειωμένα με το 

αντικείμενο. 

ii. Συνάθροιση στοιχείων διαφόρων επιχειρήσεων σε μια κατηγορία ενώ δεν ανήκουν 

στους ίδιους λογαριασμούς. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί όταν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ορισμένων επιχειρήσεων δεν ακολουθούν το ίδιο 

λογιστικό σχέδιο. 

iii. Η βάση των δεδομένων είναι πιθανόν να μην περιλαμβάνει τα πλέον τρέχοντα 

στοιχεία. 

iv. Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες, για διάφορους λόγους, δεν υπάρχουν 

πλέον, τουλάχιστον σαν αυτοτελείς μονάδες, ή να μην περιλαμβάνουν κάποιες άλλες 

ή ορισμένα από τα στοιχεία τους των οποίων η απόκτηση κρίθηκε ασύμφορος ή μη 
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αποδοτική. 

 Τέλος, προβλήματα που προέρχονται από τη διαφάνεια των αριθμοδεικτών. Έχει ερευνηθεί 

κατά πόσο οι αριθμοδείκτες αντανακλούν την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης στην 

οποία αναφέρονται. Οι πλέον ακριβείς και σχετικοί με την κατάσταση της αντίστοιχης 

επιχείρησης είναι οι κάτωθι: 

i. Ταμειακής ρευστότητας 

ii. Ταμειακή ροή/ Σύνολο ενεργητικού 

iii. Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

iv. Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

v. Ανακύκλωσης αποθεμάτων (Κάντζος Κ., 2013). 

 

4.4 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο 

που χρησιμοποιείται και τον τύπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναφέρεται, αλλά και 

ανάλογα με την ανάλυση και έρευνα που επιχειρούνται. 

Επομένως, το σύνολο των αριθμοδεικτών που μπορεί να υπολογισθεί ταξινομείται στις 

ακόλουθες δύο κατηγορίες : 

Πρώτον, ανάλογα με την πηγή προέλευσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων οι 

αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Αριθμοδείκτες ισολογισμού 

 Αριθμοδείκτες κατάστασης εισοδήματος 

 Αριθμοδείκτες κατάστασης μεταβολών χρηματοοικονομικής θέσης 

 Μικτοί αριθμοδείκτες: Οι μικτοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούν δεδομένα από δύο 

διαφορετικές, από τις πιο πάνω αναφερόμενες καταστάσεις. 

Δεύτερον, ανάλογα με τις διάφορες οικονομικές πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης 

οι αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RATIOS) 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι μια ομάδα κριτηρίων, που βασικό σκοπό έχουν τη 

μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

και γενικότερα, στις τρέχουσες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά το χρόνο λήξης τους.  

Χαρακτηριστικοί Δείκτες Ρευστότητας είναι: 

 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ή Γενικής Ρευστότητας 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει τη φαινομενική, ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισμό της μονάδος με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο του ενός έτους από την ημερομηνία 

του ισολογισμού, και όχι τόσο την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να καταφύγει σε πρόσθετο δανεισμό. Επιπλέον, το 

μέγεθος του δείκτη χαρακτηρίζει, εφ’ όσον αυτός πραγματικά ελέγχεται από τη διοίκηση, 

την επιχειρηματική προσωπικότητα τούτης σαν επιθετικής ή συντηρητικής. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και 

ιδιαίτερα στην χορήγηση πίστωσης από προμηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες 

αλλά και στην διατήρηση τούτης, από τη διοίκηση, σε ορθολογικά επίπεδα. 

 Αριθμοδείκτης Άμεσης ή Ειδικής ή Πραγματικής Ρευστότητας 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων 

προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελώντας έτσι μια πιο αυστηρή μέτρηση της 

ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης 

αυτός χρησιμεύει στην αξιολόγηση της ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας της 

μονάδος καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσης τους τμήματος πωλήσεων σε 

συνδυασμό και με τους όρους πωλήσεων. 

 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Ο πλέον ενδεικτικός δείκτης ρευστότητας είναι βέβαια ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας. 

Δείχνει απλά την αριθμητική σχέση των ταμειακών και ισοδύναμων ταμειακών στοιχείων 

με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης αυτός χρησιμεύει στην αξιολόγηση της 

ρευστότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της μονάδος αλλά και της αποδοτικότητας 

του τμήματος εισπράξεων και πληρωμών. 

 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ACTIVITY RATIOS) 

Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών της στοιχείων. Κατά πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή όχι η χρησιμοποίηση 

αυτών. Χαρακτηριστικοί Δείκτες Δραστηριότητας είναι: 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα υπόλοιπα του 

λογαριασμού «Απαιτήσεις». Σε ημέρες δείχνει το διάστημα που απαιτείται για την είσπραξη 
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/ρευστοποίηση των υπόλοιπων αυτών. Ο δείκτης αυτός χρησιμεύει στην καλύτερη 

αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της 

μονάδος. Επίσης, χρησιμεύει στην αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και 

πίστωσης προς τους πελάτες της επιχείρησης από το αντίστοιχο τμήμα τούτης καθώς και 

του τμήματος εισπράξεων. Ο δείκτης αυτός εκφράζει και την πιστωτική πολιτική της 

επιχείρησης προς τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες της αλλά και προς τους 

ανταγωνιστές της γενικότερα. 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό μέγεθος του ενεργητικού σε σύγκριση με τις πωλήσεις 

(και το αντίστροφο) ή την κυκλοφορία/ ανακύκλωση του ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμεύει στην εκτίμηση της εντατικότητας με την οποία χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται 

η επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία, γενικώς, προς επίτευξη πωλήσεων. Ο δείκτης 

από μόνος του δεν μπορεί να στηρίξει συμπεράσματα ή προβλέψεις για την τελική 

επικερδότητα της επιχείρησης αφού μεγάλος όγκος πωλήσεων δεν σημαίνει αναγκαστικά 

και επικερδείς πωλήσεις. 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό μέγεθος του πάγιου ενεργητικού σε σύγκριση με τις 

πωλήσεις (και το αντίστροφο) ή την κυκλοφορία/ ανακύκλωση του πάγιου ενεργητικού της 

επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός χρησιμεύει στην εκτίμηση της ενταντικότητας με την οποία 

χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Από την 

άλλη μεριά, ένας χαμηλός τέτοιος δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση 

κεφαλαίων της επιχείρησης σε πάγια και σε σχέση, πάντα, με τις δυνατότητες της μονάδος 

για πωλήσεις. 

 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PROFITABILITY RATIOS) 

Με τους αριθμοδείκτες αυτούς μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η δυναμικότητα 

των κερδών της και η ικανότητα της διοίκησης στη διαχείριση όλων των πόρων που έχει στη 

διάθεσή της. Με άλλα λόγια, οι αριθμοδείκτες αυτοί μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας 

επιχείρησης σε μια δεδομένη στιγμή ή και για μια χρονική περίοδο. Χαρακτηριστικοί Δείκτες 

Αποδοτικότητας είναι: 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας των Επενδυμένων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς το μέσο όρο 

του συνόλου των κάθε πηγής κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης κατά την 
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ίδια χρήση. Η απόδοση συνόλου επενδυμένων κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς 

ενδιαφερόμενους. Συνιστά τη βασικότερη ένδειξη αποδοτικότητας μία μονάδος ανεξάρτητα 

της πηγής των διάφορων κεφαλαίων της και αντανακλά την ικανότητα τούτης σαν 

οικονομικού φορέα να παράγει κέρδη σε πρώτο επίπεδο. Κάθε επενδυτής και παράγων της 

επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γενική αποδοτικότητα της επιχείρησης για να 

εκτιμήσει το αποτέλεσμα διάφορων κινήσεων. 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς το μέσο όρο 

του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρησης σε μια χρήση. Η 

απόδοση ίδιων κεφαλαίων –σε συνδυασμό και με τον αντίστοιχο κίνδυνο, ο οποίος στην 

απλή σύγκριση αριθμοδεικτών του ίδιου κλάδου υποτίθεται ότι είναι περίπου ο ίδιος για 

όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου- χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή μη 

αμοιβής των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση. 

 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των μικτών αποτελεσμάτων προς τις καθαρές πωλήσεις. 

Μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων μιας επιχείρησης και αντανακλά την 

αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων και marketing γενικότερα να διαμορφώνει 

συμφέρουσες τιμές στην αγορά αλλά και του τμήματος προμηθειών ή/και παραγωγής να 

ελέγχει το κόστος των προϊόντων. Είναι, επίσης, μια πρώτη ένδειξη της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, αφού ένα μικρό ποσοστό μικτού κέρδους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την 

κάλυψη των υπόλοιπων εξόδων και της εμφάνισης καθαρού κέρδους τελικά. 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προ 

χρηματοοικονομικών εξόδων της επιχείρησης προς το σύνολο του ενεργητικού και μετρά 

την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Χρησιμοποιείται στην 

εκτίμηση της αποδοτικότητας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και στην 

αύξηση της διαγνωστικής διαπεραστικότητας των γενικών αριθμοδεικτών αποδοτικότητας 

του συνόλου των κεφαλαίων. (Κάντζος Κ., 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο ξεκινάει ουσιαστικά η πρακτική εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, θα 

παρουσιαστεί η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των δύο ομίλων του κλάδου υγείας, 

δηλαδή των ομίλων ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ και ΥΓΕΙΑ υπό μορφή δεικτών. Η ανάλυση που θα 

ακολουθήσει θα είναι συγκριτική. Η δομή της ανάλυσης θα είναι να παρουσιαστούν και να 

σχολιαστούν οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες ανά ομάδα αριθμοδεικτών που αναφέρθηκαν και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους ισολογισμούς των εξεταζόμενων 

ομίλων. 

 

5.2 Παρουσίαση Γενικού Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

Το Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» απασχολεί 1500 εργαζόμενους και οι 

ανεπτυγμένες κλίνες έχουν περιοριστεί σε 402 από τις 700 κλίνες που προβλέπει ο Οργανισμός 

λειτουργίας του, εξαιτίας της στατικής ακαταλληλότητας αρκετών κτιρίων, αποτέλεσμα της 

παλαιότητας αυτών αλλά και των τελευταίων σεισμών του 1999 (http://www.asklepieio.gr). 

Με την εφαρμογή του Ν. 3329/05 το Ασκληπιείο Βούλας μεταβάλλεται σταδιακά από ειδικό 

Ορθοπεδικό σε Γενικό Νοσοκομείο, ικανό να καλύπτει τις αυξημένες και πραγματικές ανάγκες της 

ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Αττικής και των Μεσογείων. Εξυπηρετεί περίπου 1,5 εκατ. κατοίκους. 

Προς την κατεύθυνση αυτή το Νοσοκομείο μετέτρεψε σημαντικό αριθμό ορθοπεδικών 

κλινών σε κλίνες του Παθολογικού Τομέα, αποδίδοντας τες στις Παθολογικές κλινικές καθώς στην 

Καρδιολογική Κλινική και στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης. 

Παράλληλα το Νοσοκομείο προχώρησε στην ανάπτυξη νέων τμημάτων, όπως το 

Γναθοχειρουργικό, το Ενδοκρινολογικό και το Διαιτολογικό. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η άμεση 

έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, του Γαστρεντερολογικού Τμήματος. 

Το Ασκληπιείο στη Βούλα άρχισε να λειτουργεί το 1920 στην αρχή σαν θεραπευτήριο για 

παιδιά με φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων και αργότερα σαν ορθοπεδικό νοσοκομείο. 

Τις ανάγκες του Ασκληπιείου στον καρδιολογικό τομέα κάλυπταν στοιχειωδώς μέχρι το 1961 οι 

λίγοι γιατροί της παθολογίας. Επειδή οι ανάγκες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών 

περιστατικών συνεχώς αυξάνονταν, το 1961 η κεντρική διοίκηση διόρισε τον πρώτο ιατρό 

καρδιολόγο σαν άμισθο επιστημονικό συνεργάτη ο οποίος επισκέπτονταν το νοσοκομείο 2 φορές 

την εβδομάδα. Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων εκτίμησαν από την αρχή την χρησιμότητα της 

http://www.asklepieio.gr/
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καρδιολογίας. Σύντομα όμως έγινε αντιληπτό ότι η παρουσία ενός καρδιολόγου 2 φορές την 

εβδομάδα σε ένα νοσοκομείο με τις 10 ορθοπεδικές κλινικές διασπαρμένες σε 120 στρέμματα δεν 

επαρκούσε. Έτσι το 1962 η Διοίκηση του νοσοκομείου και του ΕΕΣ αναγνώρισε και αποφάσισε την 

λειτουργία καρδιολογικού ιατρείου με παρουσία καρδιολόγου 3 φορές την εβδομάδα. Τα πράγματα 

βελτιώθηκαν αλλά και πάλι ο ένας καρδιολόγος δεν επαρκούσε για τα έκτακτα και σοβαρά 

περιστατικά. Τον Απρίλιο του 1963 η κεντρική διοίκηση του ΕΕΣ αποφάσισε την προαγωγή του 

ιατρείου σε καρδιολογικό τμήμα με έναν διευθυντή. Τα επόμενα χρόνια προσελήφθηκαν και 

εσωτερικοί βοηθοί καρδιολόγοι και με την βοήθεια με τους παθολόγους άρχισαν εφημερία όλο το 

24ωρο.Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην νοσηλεία των αρρώστων του 

Ασκληπιείου. Στις αρχές του 1979 το Υπουργείο κοινωνικών Υπηρεσιών ενέκρινε την σκοπιμότητα 

λειτουργίας μονάδας εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών. H καρδιολογική κλινική έχει τώρα 

πια την δική της ιστορία και τον δικό της προορισμό ώστε αυτοδύναμα και αυτοδίκαια μπορεί να 

συνεχίσει το έργο της (http://www.asklepieio.gr). 

Η καρδιολογική κλινική με 31 κλίνες και 6 κλίνες Μονάδας εντατικής θεραπείας 

καρδιοπαθών στελεχώνεται από 10 ειδικευμένους καρδιολόγους και 13 ειδικευόμενους. Τα δωμάτια 

είναι όλα τρίκλινα με λουτρό και τουαλέτα. Όλα διαθέτουν τηλεόραση και κλιματισμό. Διαθέτει 

σύγχρονα μηχανήματα υπερήχων υψηλής τεχνολογίας. 

Η Καρδιολογική Κλινική διαθέτει: 

 Σύγχρονο σύστημα δοκιμασίας κοπώσεως με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης των 

εξετάσεων, στο οποίο διενεργούνται περισσότερες από 300 δοκιμασίες κοπώσεων κατ’ έτος. 

 Τρία σύγχρονα υπερηχοκαρδιογραφικά μηχανήματα (με δυνατότητα επίσης αποθήκευσης 

των παραγόμενων εικόνων), με το οποίο διενεργούνται περισσότερα από 1000 έγχρωμα 

υπερηχογραφήματα καρδιάς (triplex), συμπεριλαμβανομένων των διενεργούμενων σε 

ασθενείς νοσηλευόμενους σε άλλα τμήματα της Κλινικής. 

 Τρία καταγραφικά μηχανήματα καρδιακού ρυθμού (Holter),  τα οποία λειτουργούν 

καθημερινά (http://www.asklepieio.gr). 

 

 

 

http://www.asklepieio.gr/
http://www.asklepieio.gr/
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5.3 Παρουσίαση Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΥΓΕΙΑ 

Το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα το 1974 και σήμερα αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες 

μονάδες στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ιδρύθηκε το 1970 από μια ομάδα Ελλήνων 

ιατρών, με στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου για τη χώρα Ιδιωτικού Νοσοκομείου. Λειτουργεί 

κοντά στα σαράντα χρόνια και συνεχίζει να πρωτοπορεί, έχοντας ως βασικό και πρώτιστο στόχο 

την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη συνεχόμενη ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών Υγείας σε Ελλάδα και το εξωτερικό (http://www.hygeia.gr/). 

Πλέον, έχει αποφασιστεί η συνένωσή του με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ. 

Οι στρατηγικές του πρωτοβουλίες αφορούν επίσης, στην ανέγερση του πρώτου Ιδιωτικού 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος στην Αλβανία σε συνδυασμό με επενδυτικές πρωτοβουλίες σε Κύπρο και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει 6 Νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Κύπρο, τα οποία 

διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.422 κλινών με 69 χειρουργικές αίθουσες, 40 αίθουσες 

τοκετών και 11 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Στον Όμιλο Υγεία, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

περισσότεροι από 3.400 εργαζόμενοι και περίπου 4.000 συνεργάτες ιατροί. 

Πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ και η Generali Hellas με 

σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφάλισης υγείας. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την 

πρόσβαση των ασφαλισμένων της Generali Hellas, μέσω του ασφαλιστικού προγράμματος, στις 

μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Με το Medical Prime 

ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει για τον ίδιο και την οικογένειά του πλήρη κάλυψη στις μονάδες 
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νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ανεξάρτητα από το ιατρικό 

του ιστορικό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 40χρονης ιστορίας της, η Εταιρεία με σεβασμό στον άνθρωπο, την 

κοινωνία και το περιβάλλον, επιδιώκει να συνδυάζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

υγείας (http://www.hygeia.gr/). 

Το νοσηλευτικό κέντρο ΥΓΕΙΑ έχει ρίξει το κύριο βάρος του επενδυτικού του προγράμματος 

στην ισχυροποίηση και την καθετοποίηση της υπάρχουσας μονάδας με υπερσύγχρονα ιατρικά  

μηχανήματα και την κάλυψη όσο των δυνατό περισσότερων περιστατικών. Επομένως, αποστολή 

της εταιρείας είναι: 

 Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην αιχμή της Ιατρικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας 

 Η ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό 

 Εταιρική και κοινωνική υπευθυνότητα και αξιοπιστία 

 Σημείο αναφοράς των ασθενών και του επιστημονικού δυναμισμού 

 Αξιόπιστος και υπεύθυνος εργοδότης για το προσωπικό 

 Δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους 

Είναι τόσο μεγάλο το φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία και τόσο 

υψηλή η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν καθιερώσει το ΥΓΕΙΑ ως ένα από τα 

κορυφαία Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ευρώπη (http://www.hygeia.gr/). 

Το Υγεία, μεταξύ άλλων, διαθέτει: 

 Το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου GAMMA -KNIFE με το 

LeksellGamma Knife
®
 Perfexion

TM
. 

 Το πρώτο PET-CT (Τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων) που λειτούργησε στη 

χώρα μας. 

 Το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο - σε όγκο ασθενών - Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής και 

Ογκολογίας με τους πλέον σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές ELEKTA Axesse, Synergy, 

Platform. 

 Την πρότυπη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΕΘ- ΜΑΦ) 

 Μία από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων (μυελού οστών) 

 Την πλέον σύγχρονη Μονάδα Χειρουργείων Μιας Ημέρας (ODS) 

http://www.hygeia.gr/
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 Το μεγαλύτερο Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Εμβολισμών Ανευρυσμάτων 

Εγκεφάλου 

 Το πρωτοποριακό σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci
®

 S για αναίμακτες 

επεμβάσεις. 

 Το Σύστημα Νευροπλοήγησης Stealth Station ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με το 

χειρουργικό μικροσκόπιο PENTERO για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο. 

 Tην Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας (Μ.Η.Θ.) (http://www.hygeia.gr/). 

 

Κύριος στόχος του Νοσοκομείου ήταν και παραμένει η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και η ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όραμα του Ομίλου αποτελεί η δημιουργία του 

μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. (http://www.hygeia.gr/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hygeia.gr/
http://www.hygeia.gr/
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5.4  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

5.4.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

  

 Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας         

Έμμεση Ρευστότητα=   

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

  

 
 

 

29.295.379,77 

/18.806.137,08 =1,55 

 

36.475.722,86 

/23.171.354,45=1,57 

 

36.308.139,46 

/9.748.441,56=3,72 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

 
 
 

 
94.021.000/133.831.000 

=0,70  

 

109.251.000 /56.794.000 

=1,92 

  
83.464.000 /54.049.000 

=1,54 

 

Για το Ασκληπιείο Βούλας το 2011 και το 2012 ο δείκτης είναι περίπου ίδιος στο 1,55 και 

1,57 αντίστοιχα και είναι μεγαλύτερος της μονάδας, αυτό είναι θετικό αφού μπορεί να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Το 2013 υπάρχει αύξηση του δείκτη στο 3,72 και αυτό 

οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων της προς τους προμηθευτές της. Όσον αφορά το 

Υγεία, το 2011 τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία είναι μικρότερα από τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και αποτελούν ένδειξη της μη ύπαρξης ρευστότητας από μέρους της επιχείρησης. 

Όμως ο δείκτης σημείωσε αύξηση το 2012 λόγω μείωσης των βραχυπρόθεσμων δανειακών της 

υποχρεώσεων και το 2013 κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.  
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 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας 

 

Άμεση Ρευστότητα=   

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

29.295.379,77 -

710.609,83 

/18.806.137,08=1,51  

36.475.722,86-

803.640,59/23.171.354,45=

1,54 

36.308.139,46-654.688,98 

/9.748.441,56=3,66 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

94.021.000 – 1.753.000  

/133.831.000=0,69 

109.251.000 -1.788.000 

/56.794.000=1,89 

83.464.000 -1.834.000 

/54.049.000=1,51 

 

 

Βλέπουμε για το Ασκληπιείο Βούλας ότι και οι τρεις χρονιές είναι ικανοποιητικές αφού ο 

δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας, που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της 

με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της. Στο Υγεία το 2011 η τιμή είναι μικρότερη της μονάδας 

που σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία αμέσης ρευστότητας είναι μικρότερα από τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και αποτελούν ένδειξη μη ύπαρξης ρευστότητας από μέρους της 

επιχείρησης, όμως ο δείκτης σημείωσε αύξηση την επόμενη χρονιά που σημαίνει ότι μπόρεσε  να 

ανταπεξέρθει στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της το 2012 και το 2013. 

 

 Ταμειακή ρευστότητα 

Ταμειακή Ρευστότητα=  

  

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

3.429.325,58+ 

0,00/18.806.137,08=0,18 

279.411,64+1.998.180,73/

23.171.354,45=0,1 

1.715.583,36+0,00 

/9.748.441,56=0,18 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

29.566.000 

+0/133.831.000 =0,22 

21.460.000 + 0/56.794.000 

=0,38 

20.564.000 +0/54.049.000 

=0,38 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης θα είχε μια ικανοποιητική τιμή αν βρισκόταν κοντά στη 

μονάδα. Για το Ασκληπιείο Βούλας είναι πολύ χαμηλός, αυτό δείχνει πως η εξόφληση των 

τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της με μετρητά δεν θα είναι δυνατή και θα πρέπει να 
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αναζητηθούν νέες πηγές για να αυξηθούν τα μετρητά. Το ίδιο ισχύει και για το Υγεία το οποίο είναι 

όμως λίγο καλύτερο αλλά και σε αυτό δεν υπάρχει ένδειξη ρευστότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα 

περιουσιακά στοιχεία τους είναι λιγότερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις άρα υπάρχει 

έλλειψη ρευστότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουνε 

επαρκώς τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους.  

 

5.4.2 Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας  

 

 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων=  

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

14.984.790,37/(25.155.44

4,36 +17.121.212,21 

)/2=0,35 

14.826.938,48/(33.394.489,90

+25.155.444,35)/2=0,51 

 

19.371.583,28/(33.937.8

67,12+33.394.489,90)=0,

57 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

141.731.000 /(58.115.000 

+ 81.787.000)/2=2,03 

138.509.000 /(80.694.000 + 

58.115.000)/2=2,00 

121.905,000/(52.829.000

+80.694.000)/2=1,83 

 

 

Σύμφωνα με τις τιμές που προέκυψαν από τα δύο νοσοκομεία παρατηρούμε ότι το Υγεία στο  

συγκεκριμένο αριθμοδείκτη κατάφερε να συγκεντρώσει καλύτερες τιμές. Πιο συγκεκριμένα, οι 

απαιτήσεις για την εταιρεία Υγεία εισπράττονται κατά μέσο όρο 2 φόρες μέσα στο χρόνο το 2011 

και το 2012 και περίπου 2 το 2013.Εξετάζοντας το Ασκληπιείο Βούλας διαπιστώνεται ότι ο δείκτης 

είναι χαμηλός και μας δείχνει ότι ίσως το νοσοκομείο αναγκαστεί βραχυπρόθεσμα να δανειστεί για 

να είναι σε θέση να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της. Ακόμα, φαίνεται ότι διατηρεί υψηλό υπόλοιπο 

πελατών και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε πρόβλημα ρευστότητας των πελατών, είτε σε 

ανικανότητα της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις είτε και σε επίδειξη σχετικής 

ελαστικότητας σε πελάτες που πραγματοποιούν υψηλό ποσοστό του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης. 
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 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

 

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού=  
 

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

14.984.790,37/(37.635.103

,92+36.013.320,33)/2=0,4

1  

14.826.938,48/(48.125.189

,69+37.635.103,92)/2 

=0,35 

19.371.583,28/(54.703.218

,85+48.125.189,69)/2=0,3

8 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

141.731.000 

/(522.313.000+525.097.00

0)/2 =0,27 

138.509.000 

/(401.845.000+522.313.00

0)/2 =0,30 

139.014.000 

/(374.976.000+401.845.00

0)/2 =0,36 

 

  Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού αναφέρεται στη σχέση του συνολικού 

ενεργητικού µε τις ετήσιες πωλήσεις, δείχνει το βαθµό αξιοποίησης και αποτελεσµατικότητας του 

συνολικού ενεργητικού, δηλαδή πόσες φορές ανακυκλώνεται µέσα σε ένα χρόνο το συνολικό 

επενδυµένο κεφάλαιο στην επιχείρηση. Όσο µεγαλύτερη είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα, τόσο 

καλύτερα είναι για την επιχείρηση. Και τα δύο νοσοκομεία βλέπουμε ότι κινούνται σε χαμηλά 

επίπεδα. Το ΥΓΕΙΑ έχει μια αυξητική τάση, παρά ταύτα δεν έχουν σημειωθεί ικανοποιητικές τιμές 

σε καμία από τις τρεις χρονιές. 

 

 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων 

 

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων=   

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

14.984.790,37/(2.243.851,

8+2.329.719,64)/2=6,55   

14.826.938,48/(1.818.399,

35+2.243.851,8)/2=7,30 

19.371.583,28/(1.653.268,

31+1.818.399,35)/2 

=11,16 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

141.731.000 

/(428.292.000+405.588.00

0)/2 =0,34   

138.509.000 

/(292.594.000+428.292.00

0)/2 =0,38 

139.014.000 

/(291.512.000+292.594.00

0)/2 =0,48 
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Είναι γενικώς παραδεκτό ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο πιο 

εντατική είναι η χρησιμοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως σε σχέση με 

τις πωλήσεις της. Αύξηση είχε ο δείκτης για το Ασκληπιείο Βούλας από το 6,55 στο 7,30 και στο 

11,16 και δείχνει ότι αξιοποιεί καλύτερα τα πάγια με τις πωλήσεις από τον όμιλο Υγεία που κινείται 

σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. 

 

5.4.3  Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας  

 

 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Κέρδους 

 

 

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Κέρδους=  

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

-

3.216.830,28/14.984.790

,37=-0,21  

-

38.116.427,68/14.826.938,4

8= -2,57 

-

25.269.814,75/19.371.583,28 

= -1,30 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

19.245.000 /141.731.000 

=0,13 

16.705.000 /138.509.000 

=0,12 

3.796.000 /121.905.000 

=0,03 

 

Και τα δύο νοσοκομεία δεν έχουν υψηλό δείκτη περιθωρίου κέρδους. Το Ασκληπιείο έχει 

αρνητικό δείκτη αφού το κόστος πωληθέντων είναι μεγαλύτερο από τις πωλήσεις και η εταιρεία 

Υγεία έχει μικρό. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανταγωνιστικές στην αγορά και ότι δεν έχουν υψηλό 

κέρδος. Το νοσοκομείο Υγεία είναι καλύτερο και τις τρεις χρονιές αλλά και τα δύο αποσκοπούν 

στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων και μεριδίου αγοράς από τον ανταγωνισμό. 
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 Δείκτης Αποδοτικότητας Επενδυμένων Κεφαλαίων 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Επενδυμένων Κεφαλαίων=  

 

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

-

2.265.097,27/37.635.103,9

2=-0,06 ή -6%  

6.494.851,86 

/38.510.913,57=0,17 ή 

17% 

27.603.289,62  

/54.703.218,85=0,50 ή 

50% 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

-11.493.000 / 522.313.000 

=-0,02 ή -2%   

-138.863.000 /401.845.000 

= -0,34 ή -34% 

-17.968.000 /374.976.000 

= -0,04 ή -4% 

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και 

παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων του μετόχου. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων 

αυξήθηκαν το 2013 και για τα δύο νοσοκομεία με αποτέλεσμα να ανέβει και ο δείκτης. Το 2011 ο 

δεικτης ηταν αρνητικός για το Ασκληπιείο Βούλας ενώ  το 2012 το 17%  αντιπροσωπεύει τα 

κεφάλαια που έχει επενδύσει το Ασκληπιείο Βούλας και 50% το 2013.Αντίθετα αρνητικός είναι ο 

δείκτης για τον όμιλο Υγεία αφού τα κέρδη προ τόκων και φόρων είναι αρνητικά. 

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων=  

 

 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

-

2.272.539,02/9.871.130,04

=-0,23 ή -23%   

5.503.975,14 

/15.380.105,18=0,36 ή 

36% 

37.763.903,20 

/34.231.333,72=1,10 ή 

110% 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

-12.397.000 / 371.651.000 

= -0,03 ή -3%   

-139.992.000 / 

231.659.000  = -0,60 ή -

60% 

-19.163.000 / 213.186.000 

= -0,09 ή -9% 
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Παρατηρούμε ότι το νοσοκομείο Υγεία παρουσίασε αρνητική τιμή λόγω ζημιών στα 

αποτελέσματα χρήσης του. Αντίθετα. για το Ασκληπιείο Βούλας βλέπουμε άνοδο του δείκτη τα 

επόμενα έτη λόγω σταδιακής αύξησης των κερδών του. Επομένως, το Ασκληπιείο Βούλας 

χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Ο δείκτης 

αυτός χρησιμοποιείται κυρίως από τους μετόχους, προκειμένου να αξιολογήσουν το πόσο 

συμφέρουσα γι’ αυτούς είναι η επένδυση που πραγματοποίησαν. Για το Υγεία που η μετοχή της 

είναι διαπραγματεύσιμη στο χρηματιστήριο θα υπάρξει πτώση της τιμής της, αφού οι σοβαροί 

επενδυτές στο χρηματιστήριο λαμβάνουν βασικά υπόψη τους τον δείκτη αποδοτικότητας ίδιων 

κεφαλαίων. 

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού =   

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

2011 2012 2013 

 

-

2.272.539,02/37.635.103,9

2= -0,06 ή -6% 

5.503.975,14 

/48.125.189,69=0,11 ή 

11% 

37.763.903,20 

/54.703.218,85 =0,69 ή 

69% 

ΥΓΕΙΑ 2011 2012 2013 

 

-12.397.000 / 522.313.000 

= -0,02 ή -2% 

-139.992.000 /401.845.000  

= -0,34 ή -34% 

-19.163.000 /374.976.000 

= -0,05 ή -5% 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει τι απόδοση είχαμε μετά από την χρησιμοποίηση όλων των 

στοιχείων του ενεργητικού και περιέχει και ξένα και ίδια κεφάλαια. Οι τιμές είναι υψηλές για το 

Ασκληπιείο ειδικά για το 2013 που αγγίζει το 69%. Για την εταιρεία Υγεία είναι αρνητικός αφού 

υπάρχουν ζημιές, αλλά υπάρχει βελτίωση το 2013. 
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5.5 Συγκεντρωτική Απεικόνιση Αριθμοδεικτών  

 

 

5.5.1 Συγκεντρωτική απεικόνιση αριθμοδεικτών Ασκληπιείου Βούλας  

 

Όνομα 
Αριθμοδεικτών 

2011 2012 2013 

Άμεση Ρευστότητα 1,51 1,54 3,66 

Έμμεση Ρευστότητα 1,55 1,57 3,72 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,18 0,1 1,18 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Απαιτήσεων 

0,35 0,51 0,57 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Ενεργητικού 

0,41 0,35 0,38 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Παγίων 

6,55 7,30 11,16 

Αποδοτικότητα 

Περιθωρίου Κέρδους 

-0,21 -2,57 -1,3 

Αποδοτικότητα 

Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

-0,06 0,17 0,50 

Αποδοτικότητα Ίδιων 

Κεφαλαίων 

-0,23 0,36 1,1 

Αποδοτικότητα 

Συνόλου Ενεργητικού 

-0,06 0,11 0,69 

 

5.5.2 Συγκεντρωτική απεικόνιση αριθμοδεικτών Ιδιωτικού Νοσοκομείου Υγεία 

 

 

Όνομα 
Αριθμοδεικτών 

2011 2012 2013 

Άμεση Ρευστότητα 0,69 1.89 1.51 

Έμμεση Ρευστότητα 0,70 1.92 1.54 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,22 0,38 0,38 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Απαιτήσεων 

2,03 2,00 1,83 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Ενεργητικού 

0,27 0,30 0,36 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Παγίων 

0,34 0,38 0,48 
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Αποδοτικότητα 

Περιθωρίου Κέρδους 

0,13 0,12 0,03 

Αποδοτικότητα 

Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

-0,02 -0,34 -0,04 

Αποδοτικότητα Ίδιων 

Κεφαλαίων 

-0,03 -0,60 -0,09 

Αποδοτικότητα 

Συνόλου Ενεργητικού 

-0,02 -0,34 -0,05 

 

 

 

 

5.6 Σύγκριση Ασκληπιείου Βούλας- Ιδιωτικού Νοσοκομείου Υγεία Βάση των 

Αριθμοδεικτών  

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής ήταν ότι σε γενικές γραμμές οι συγκεκριμένες κλινικές 

πορεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον (οικονομική 

κρίση και άλλοι παράγοντες). Μετά την αναλυτική παρουσίαση των αριθμοδεικτών προέκυψαν 

κάποια συγκριτικά συμπεράσματα που αφορούν τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 του δημόσιου 

νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας και του ιδιωτικού νοσοκομείου Υγεία.  

Αναλύοντας τους αριθμοδείκτες ρευστότητας συμπεράναμε ότι το Ασκληπιείο Βούλας μπορεί 

να καλύψει πιο εύκολα τις υποχρεώσεις του με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του, όπως και τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, σε σχέση με το ιδιωτικό νοσοκομείο Υγεία. Μια αποδεκτή τιμή 

για τον δείκτη έμμεσης ρευστότητας είναι γύρω στο δύο. Αυτό απαιτείται ούτως ώστε η οικονομική 

μονάδα να εξασφαλίζει άνετα και έγκαιρα τα απαραίτητα ρευστά, προκειμένου να αποπληρώνει τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κάθε φορά. Το ιδιωτικό νοσοκομείο Υγεία το 2011 είχε δείκτη <1 λόγω 

υψηλων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και το 2013 το Ασκληπιείο Βούλας είχε δείκτη 

>3 λόγω μείωσης υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, αυτό όμως σημαίνει ότι η επιχείρηση 

διατηρεί υπερβάλλουσα ρευστότητα που πιθανόν υποδηλώνει ότι δεν εκμεταλλεύεται αποδοτικά το 

ενεργητικό της, και ενδεχομένως να παρουσιάζει χαμηλή κερδοφορία. Το 2012 και το 2013 

κινήθηκαν αμφότερες σε φυσιολογικά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, και οι δύο επιχειρήσεις θα πρέπει να 

βρουν νέες πηγές εσόδων διότι δείχνουν αδυναμία να καλύψουν με μετρητά τις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τους.  

Μέσα από την σύγκριση των δεικτών δραστηριότητας και ειδικότερα τον δείκτη είσπραξης 

απαιτήσεων, μπορεί να ειπωθεί ότι το Ασκληπιείο Βούλας, παρουσιάζει αδυναμίες στην 

εισπρακτική της πολιτική σε σχέση με το Υγεία. Η βιωσιμότητα της πρώτης πάντως ενδέχεται να 

οφείλεται στη μη ύπαρξη μακροπρόθεσμων δανείων. Το ιδιωτικό νοσοκομείο Υγεία εισπράττει δύο 
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φορές περισσότερες το χρόνο τις απαιτήσεις του.  

Οπωσδήποτε, υπάρχουν κάποια εκάστοτε σημεία που πρέπει να δώσει η διοίκηση των 

επιχειρήσεων ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα το Υγεία διαθέτει αρνητικούς δείκτες 

αποδοτικότητας. Αυτό συνέβη εξαιτίας της παρουσίας ζημιών στα αποτελέσματά της. Το 

Ασκληπιείο Βούλας είναι αποδοτικότερο από το Υγεία. Κοινό και των δύο, η θετική πορεία στις 

τιμές τους το 2013. Και τα δύο νοσοκομεία δεν χρησιμοποιούν εντατικά τα στοιχεία του 

ενεργητικού, είχαν όμως και τα δύο αύξηση στις τιμές τους το 2013. Το Ασκληπιείο Βούλας όμως 

αξιοποιεί καλύτερα τα πάγια με τις πωλήσεις απ’ ότι το Υγεία. Χαρακτηριστικό της εικόνας των 

δεικτών είναι, για το Υγεία, η αυξομείωση στις τιμές του ενώ για το Ασκληπιείο μια σταθερή 

άνοδος στις τιμές των δεικτών της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νοσοκομεία, ανάλογα με την στρατηγική και την πρόθεση τους, 

τους δίνεται η ευχέρεια να επηρεάσουν αθέμιτα  τις τιμές του Ισολογισμού και κατ’ επέκταση των 

δεικτών , είτε για να «καλλωπίσουν» την εικόνα τους  στους προμηθευτές, δανειστές ή και πιστωτές 

τους, είτε για να  «δυσχεράνουν» την  οικονομική τους θέση έναντι των υποχρεώσεών τους στο 

κράτος. 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την θεμελιώδη ανάλυση του Ασκληπιείου Βούλας και του 

ομίλου Υγεία για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Αναπτύξαμε την ιστορική εξέλιξη του συστήματος 

υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα και στη συνέχεια παρουσιάσαμε πληροφορίες για τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα καθώς και για τους αριθμοδείκτες από τους οποίους αναλύσαμε αυτούς που 

χρησιμοποιήσαμε .Επιπλέον, είδαμε την πορεία της καθεμίας αναφέροντας τα δυνατά και αδύνατα 

τους σημεία καθώς και ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάστηκαν. Τέλος, αξιολογήσαμε μερικούς 

σημαντικούς αριθμοδείκτες της τριετίας 2011-2012-2013 βάση των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων στις σελίδες των επιχειρήσεων. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν πιθανά 

προβλήματα. Αν μια επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά, η κατάσταση της αποτυπώνεται στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Μέσα από συγκριτικές καταστάσεις και από σωστή ανάλυση 

τους, η επιχείρηση μπορεί να βρει εφαρμόσιμες και γρήγορες λύσεις σε ήδη υπάρχουσα, πιθανά και 

μελλοντικά προβλήματα. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην εργασία αυτή, προκύπτει ότι οι δύο επιχειρήσεις 

παραμένουν από τις πιο ανταγωνιστικές του κλάδου, αν και για την αντιμετώπιση των ιδίων 

κινδύνων, του δυσμενούς οικονομικού εξωτερικού περιβάλλοντος και με τα ξεχωριστά προβλήματα 

του εκάστοτε εσωτερικού περιβάλλοντος ακολούθησαν ανόμοιες οικονομικές και διαχειριστικές 

στρατηγικές, καταλήγοντας στο ίδιο αποτέλεσμα: την βιωσιμότητα και την διεκδίκηση μεριδίου 

στον κλάδο. 

Συμπερασματικά, μετά από την ανάλυση που κάναμε διαπιστώσαμε ότι: 

 Όσον αφορά τη ρευστότητα, με εξαίρεση το 2011 όπου το Υγεία είχε αυξημένες 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, τα άλλα έτη η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα τους 

είναι ικανοποιητική. Η ταμειακή τους ρευστότητα είναι χαμηλή όλα τα έτη, και αυτό είναι 

λογικό αν σκεφτούμε ότι στις συναλλαγές και στην εξόφληση υποχρεώσεων 

χρησιμοποιούνται ευρέως τα γραμμάτια και οι επιταγές που συνεχώς εισέρχονται και 

εξέρχονται του επιχειρησιακού κύκλου. 

 Η αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας Υγεία δεν εμφανίζεται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Η διαχείριση των ίδιων κεφαλαίων δεν γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο με 

αποτέλεσμα η κάθε χρήση να μην είναι ικανοποιητική. Αντιθέτως, το Ασκληπιείο Βούλας 

έχει μια σταδιακή αύξηση που φανερώνει την δυναμικότητα και την ευημερία της 

επιχείρησης. 

 Εντύπωση προκαλεί ο υψηλός δείκτης δραστηριότητας παγίου ενεργητικού του 
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Ασκληπιείου Βούλας. Φαίνεται ότι χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται εντατικά τα πάγια 

περιουσιακά της στοιχεία, όμως οι συγγενείς του δείκτες δραστηριότητας ενεργητικού και 

περιθωρίου κέρδους δεν δείχνουν τα ίδια θετικά στοιχεία, αφού η επιχείρηση φαίνεται ότι 

υπερεπενδύει κεφάλαια σε σχέση με τις πωλήσεις. Επιπλέον, τα κόστη είναι περισσότερα με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια για κάλυψη των υπόλοιπων εξόδων και εμφάνισης 

καθαρού κέρδους έπειτα από χρησιμοποίηση ενεργητικού, παγίων και σε σχέση με το 

κόστος που χρησιμοποιεί. 

Στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα έντονος κατά κύριο λόγο επειδή ο δημόσιος τομέας αδυνατεί να καλύψει τη συνεχώς 

αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οδηγώντας σε σημαντική 

ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Η επίδραση όμως των οικονομικών συνθηκών είναι αρνητική, 

με το διαθέσιμο εισόδημα να περιορίζεται με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα η 

σύσταση από τις αρχές του 2012 του ΕΟΠΥΥ αποτέλεσε μια σημαντική μεταρρύθμιση για τον 

χώρο της υγείας. Ωστόσο αν και η συνεργασία των εταιρειών του κλάδου με τον ΕΟΠΥΥ έχει 

οδηγήσει σε διερεύνηση της πελατειακής βάσης και σε αύξηση της ροής των περιστατικών , δεν 

συνοδεύεται ανάλογη μεταβολή στα έσοδα καθώς τα ελλείμματα του ασφαλιστικού φορέα έχουν 

οδηγήσει σε υιοθέτηση μέτρων αυτόματων επιστροφών των δαπανών νοσηλείας. Ο ΕΟΠΥΥ 

εμφανίζει υψηλές οφειλές προς τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας με αποτέλεσμα οι εταιρείες του 

κλάδου να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και μείωσης των ταμειακών τους 

ροών, δεδομένης και της δυσχερούς πλέον τραπεζικής χρηματοδότησης. Η διοίκηση του ομίλου 

Υγεία αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις τόσο του εγχώριου, όσο και του 

διεθνούς κλάδου της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας, 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 της 

επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την επένδυση σε 

τεχνολογία αιχμής, την διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές έχοντας πάντα 

στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την 

κοινωνία και το περιβάλλον (www.hygeia.gr). 

Η οικονομική κρίση επηρεάζει φυσικά και τα δημόσια νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 

αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους προς τους προμηθευτές λόγω της ανύπαρκτης 

ρευστότητας και αδυνατούν να στηρίξουν την λειτουργία τους με ότι αυτό συνεπάγεται και για τις 

υπηρεσίες υγείας που πρέπει να προσφέρουν. Το όριο αντοχής τους καθορίζεται πλέον από τους 
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προμηθευτές και την επικείμενη απόφασή τους για διακοπή των προμηθειών είτε αυτές αφορούν 

υλικά, είτε υπηρεσίες καθαριότητας ή σίτισης. Πηγή του κακού είναι η σχεδόν ανύπαρκτη 

χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το Ασκληπιείο Βούλας με την σειρά του 

προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό προχωρώντας στην ανάπτυξη νέων τμημάτων, όπως το 

γναθοχειρουργικό, ενδοκρινολογικό και το διαιτολογικό. Ακόμα, στην προσπάθεια να εξυπηρετήσει 

1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε σημαντικό αριθμό ορθοπεδικών κλινών σε κλίνες του 

παθολογικού τομέα, αποδίδοντας τες στις παθολογικές κλινικές καθώς στην καρδιολογική κλινική 

και στην καρδιολογική μονάδα εντατικής παρακολούθησης (www.asklepieio.gr).         
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