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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

1. Γενικά για τα νοσοκομεία 

Τα νοσοκομεία είναι ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, όπου παρέχεται 

θεραπεία από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εξοπλισμό. Συχνά, παρέχεται η 

δυνατότητα μακροχρόνιας παραμονής ασθενών – πελατών. 

 Την σήμερον ημέρα τα νοσοκομεία χρηματοδοτούνται από το κράτος, τις 

οργανώσεις υγείας, τους οργανισμούς παροχής ασφαλειών υγείας ή από 

φιλανθρωπικές οργανώσεις. Παλαιότερα η ίδρυση και η χρηματοδότηση των 

νοσοκομείων γινόταν από θρησκευτικά τάγματα, μεμονωμένους φιλάνθρωπους και 

ηγέτες. 

 Τα σύγχρονα νοσοκομεία επανδρώνονται από επαγγελματίες γιατρούς όλων 

των ειδικοτήτων καθώς και από επαγγελματίες νοσηλευτές. Κατά το παρελθόν, η 

επάνδρωση των νοσοκομείων εξαρτιόταν από τα θρησκευτικά τάγματα και από 

εθελοντές. 

2. Τύποι νοσοκομείων 

 Οι ασθενείς – πελάτες εισέρχονται στα νοσοκομεία είτε για απλή διάγνωση 

και θεραπεία (εξωτερικοί) είτε για εισαγωγή (εσωτερικοί). Η εισαγωγή ενός ασθενή-

πελάτη μπορεί να διαρκέσει από μια μέρα ως και μήνες.  

 Τα γενικά νοσοκομεία αποτελούν το πλέον διαδεδομένο τύπο νοσοκομείων. 

Είναι σχεδιασμένα λειτουργικά ώστε να αντιμετωπίζουν διαφορετικών ειδών 

ασθενείς και τραυματίες ενώ διαθέτουν τουλάχιστον μονάδα επειγόντων 

περιστατικών. Τα γενικά νοσοκομεία αποτελούν συνήθως το κύριο νοσηλευτικό 

ίδρυμα μιας περιοχής. Έχουν μεγάλο αριθμό κλινών τόσο για εντατική όσο και 

μακροχρόνια θεραπεία καθώς και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις όπως χειρουργείο, 

ακτινολογικό, μικροβιολογικό, οδοντιατρείο κα. 

 Στα εξειδικευμένα νοσοκομεία περιλαμβάνονται τα κέντρα αποκατάστασης 

τραυμάτων, νοσοκομεία παίδων, κλινικές αποτοξίνωσης, ψυχιατρείο για την 

αντιμετώπιση ψυχιατρικών και ψυχικών προβλημάτων, αντικαρκινικά νοσοκομεία 

κα. 

 Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, είναι εκείνα που συνδυάζουν την περίθαλψη 

των ασθενών – πελατών με την διδασκαλία των φοιτητών ιατρικών σχολών. 

 Οι κλινικές, είναι ιατρικές εγκαταστάσεις μικρότερες σε μέγεθος από εκείνο 

των νοσοκομείων. Η διαχείριση των κλινικών μπορεί να γίνεται είτε από το κράτος 

είτε από ιδιώτες. Στις κλινικές συνήθως παρέχονται μόνο εξωτερικές υπηρεσίες. 

3. Κλάδος ιδιωτικής υγείας 

 Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε και το 2015 η μείωση στο μέγεθος αγοράς των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, μείωση παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα 

των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα το 2015 σε 

σχέση με το 2014, η οποία σε ποσοστό εκτιμάται στο 6,5%. 

http://www.onmed.gr/tag/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82
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Την τριετία 2013-2015 τα έσοδα των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, 

επηρεάστηκαν αρνητικά από την επιβολή του νόμου 4172/2013 (μηχανισμός 

Clawback & rebate), βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε 

απομείωση των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη 

«Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 

της ICAP Group ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών 

θεραπευτηρίων, των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών και των διαγνωστικών 

κέντρων, καθώς και την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, εξετάζοντας 

την πορεία και τις προοπτικές τους. 

 Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε 

μεσαίες και μικρότερες μονάδες. Σημαντικός είναι ο αριθμός των ιδιωτικών 

διαγνωστικών κέντρων, αρκετά δε εξ’ αυτών ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς 

ομίλους. 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Senior Consultant της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, τη μεγαλύτερη μείωση 

εμφανίζουν τα έσοδα των διαγνωστικών κέντρων (ποσοστό περίπου 8,5%) και 

ακολουθούν οι αγορές των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό 

μείωσης περίπου 7%, καθώς και των γενικών κλινικών με ποσοστό περίπου 6%. 

Απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, 

το μέγεθος αγοράς των οποίων μειώθηκε κατά 15% περίπου την περίοδο 2015/14. 

Οι γενικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς 

των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 62% περίπου για το 2015. 

Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ 

το υπόλοιπο 24% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι νευροψυχιατρικές 

κλινικές αντιπροσωπεύουν το 7% περίπου της αγοράς των γενικών κλινικών το 2015. 

Στα Δυνατά Σημεία του κλάδου περιλαμβάνεται το γεγονός της 

δραστηριοποίησης μεγάλων και καλά οργανωμένων επιχειρηματικών ομίλων με 

μακρά εμπειρία, η τάση της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού, η εξέλιξη της 

ιατρικής επιστήμης και βέβαια οι χρόνιες αδυναμίες του δημόσιου συστήματος 

υγείας. 

Στα Αδύνατα Σημεία εντάσσεται το σχετικά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με 

την ίδρυση νέων ιατρικών μονάδων. Ευκαιρίες για τον κλάδο συνιστούν μεταξύ 

άλλων, η επέκταση των υφιστάμενων εταιρειών σε αγορές του εξωτερικού, η 

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες, καθώς και η εξειδίκευση σε τομείς όπου υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. 

Τέλος ως Απειλή για τον κλάδο μπορούν να εκληφθούν η παρατεταμένη 

περίοδος οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα, τα προβλήματα ρευστότητας του 

δημοσίου τομέα, η στενότητα στην τραπεζική χρηματοδότηση και βέβαια τα μέτρα 

της Πολιτείας περί μείωσης των δαπανών υγείας. 
  

http://www.onmed.gr/tag/rebate
http://www.onmed.gr/tag/%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85
http://www.onmed.gr/tag/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.onmed.gr/tag/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

1.Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο 

 Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

τον διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ και οι θυγατρικές της, 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και 

εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους 

στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και απασχολούν 2.655 και 

2.804 υπαλλήλους αντίστοιχα.  

 Οι εταιρείες, οι οποίες περιελήφθησαν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31-12-2015 ήταν οι 

παρακάτω: 

 

2.Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και επιμέτρησης 

 Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που 

έληξε στις 31-12-2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSB) αλλά και των διερμηνειών τους όπως έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει προαιρετική εφαρμογή κάποιου 



 
9 

 

Προτύπου πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει την αρχή του Ιστορικού 

Κόστους με εξαίρεση τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα , τα οποία και 

αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά. Επιπλέον, τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 Το Διοικητικό συμβούλιο της Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ ενέκρινε τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31-12-2015 στις 29-3-2016. 

Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

3.Νόμισμα Παρουσίασης 

 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στη 

πλησιέστερη χιλιάδα εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

4. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η σύναξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων  καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την 

διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. 

 Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους 

εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις 

αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές 

λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν. 

 Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής:  

     α) Πρόβλεψη ποσού της αυτόματης επιστροφής ( Clawback) και του ποσού 

επιστροφής ( Rebate). Στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α/23-7-2013) και τις μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν 

το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Clawback) και το ποσό επιστροφής (Rebate), η 

Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για την επίδραση των διατάξεων αυτών στις 

οικονομικές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του 

δεν έχουν γνωστοποιηθεί και είναι μη οριστικοποιημένες, δύναται να παρουσιαστούν 

αποκλίσεις με τον οριστικό προσδιορισμό του Clawback.  

     β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος. Η πρόβλεψη αυτή με βάση το ΔΛΠ12, 

υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές 

και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση καθώς και 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς 
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ελέγχους. 

     γ) Υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού. Οι υποχρεώσεις αυτές 

υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από 

την Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση 

των αμοιβών των εργαζομένων και το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω 

υποχρεώσεων. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων τέτοιες 

εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 

     δ) Απομείωση απαιτήσεων. Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και 

του Ομίλου απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν 

είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 

επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε 

συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική. 

     ε) Ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις. Οι εταιρείες του Ομίλου 

εμπλέκονται σε διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα 

πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι 

μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες 

και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.  

     στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων. Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές 

των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση.  

     ζ) Απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Τα ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η 

ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας 

μείον τυχόν έξοδα διάθεσης και της αξίας χρήσεως. Για τον υπολογισμό της αξίας 

λόγω χρήσης, η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από περιουσιακό 

στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή 

προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 

ροών. 

     η) Απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες των 

ΔΛΠ για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεων της. Κατά τον 

προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξίας της η 

Εταιρεία εκτιμά μαζί με άλλους παράγοντες τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη 

αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο μπορεί να 

αποτελέσει μια αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, τη χρηματοοικονομική 

βιωσιμότητα και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικές πολιτικές, το 

μέλλον της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση της 

βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.  

     θ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φόρων ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την ανακτησιμότητά τους 

και ειδικότερα η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί 
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μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια 

εκτιμήσεων αναφορικά με την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών 

κερδών , τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτηση τους και ανά φορολογικό καθεστώς 

στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της.  

5. Διαχείριση κινδύνων 

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς 

κινδύνους όπως ο κίνδυνος από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

των επιτοκίων. Η διαχείριση τέτοιων κινδύνων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιδράσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.  

 Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα ταμειακά 

διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και τα δάνεια των τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και 

αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες 

σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

 

     α) Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές 

εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και 

διενεργημένων συναλλαγών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται 

από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψιν την 

οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές καθώς και άλλες 

παραμέτρους.  

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός 

κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα μεγέθη της Εταιρείας με 

εξαίρεση έκτακτα γεγονότα.  

Στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ο Όμιλος παρακολουθεί τις θέσεις του, 

την πιστωτική κατάταξη των αντισυμβαλλόμενων και το ύψος των συμβολαίων που 

συνάπτει με κάθε έναν απ’ αυτούς. 

 

     β) Κίνδυνος ρευστότητας. Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 

προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα 



 
12 

 

χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Ο Όμιλος προϋπολογίζει 

και παρακολουθεί τις χρηματοροές του σε τακτή χρονική βάση.  

Παρακάτω αναλύονται σε πίνακα οι οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας με βάση τη ληκτότητά τους, οι οποίες υπολογίζονται από την ημερομηνία 

αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.  

 

 

     γ) Κίνδυνος της αγοράς. Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, 

τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία RON/€ 

και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. 

Σε μια υποτιθέμενη αλλαγή την 31η Δεκεμβρίου 2015 η συναλλαγματική ισοτιμία 

του RON/€ της τάξεως του 0,1, η επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης για τον 

Όμιλο καθώς και στα ίδια κεφάλαια του ομίλου ως αποτέλεσμα της μετατροπής της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας MEDSANA BMC από το 
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λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ παρατίθεται στον πίνακα παρακάτω. 

 

Ισοτιμία ξένου νομίσματος 

 

     δ) Κίνδυνος τιμής. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω 

των μη επενδύσεων του σε οντότητες που κατατάσσονται στον ενοποιημένο 

ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές δύναται να 

υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών 

ροών επιτοκίου.  

Στον πίνακα παρακάτω, παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου 

και της Εταιρείας για την χρήση 2015 και 2014, ενοποιημένα και σε ατομικό επίπεδο 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 σε μια ενδεχόμενη μεταβολή (αύξηση/ 

μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%.  

 

 

6. Κατάσταση οικονομικής θέσης 
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7. Κατάσταση αποτελεσμάτων 
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8. Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

9. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2015 
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10. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

11. Κατάσταση ταμειακών ροών 
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12. Λειτουργικοί τομείς 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα 

λειτουργικά αποτελέσματα και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ενώ οι διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε 

επίπεδο ενοποίησης. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την 

επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων, με αυτές των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 Ως εκ τούτου οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι η παροχή υπηρεσιών 

υγείας εσωτερικού, η παροχή υπηρεσιών υγείας εξωτερικού (Ρουμανία) και η 
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εμπορία ιατρικού εξοπλισμού καθώς και υγειονομικού υλικού.  

 

 

 

13. Λοιπά έσοδα 
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14. Έξοδα ανά λειτουργία  

     Α) Κόστος πωλήσεων.  

 

     Β) Έξοδα διοίκησης. 

 Κατά την χρήση 2015 οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή, KPGM 

Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης 

ανέρχονται σε Ευρώ 160.  

 

     Γ) Έξοδα διάθεσης. 

 

15. Κόστος μισθοδοσίας 
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16. Φόρος εισοδήματος 

 Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που 

εφαρμόζεται στις εταιρείες για την χρήση 2015 είναι 29%( 26% την 31 Δεκεμβρίου 

2014). 

 

 Τα ποσά του φόρου εισοδήματος που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα λοιπά 

συνολικά έσοδα αναλύονται ως εξής :  
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 Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, για 

τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως εξής : 

 

 

17. Κέρδη ανά μετοχή 

 

     α) Ζημιές αποδιδόμενες στους ιδιοκτήτες της Μητρικής. 

 

     β) Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία. 
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18. Κύκλος εργασιών 

 Σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/21-7-2013) άρθρο 100, 

προβλέπονται 1) επιστροφή στον ΕΟΠΠΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους με 

την μορφή αυτόματων επιστροφών ( Clawback), του υπερβάλλοντος ποσού, σε 

περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

ΕΟΠΠΥ και 2) καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΠΥ 

προς τους ιδιώτες παρόχους , ως επιστροφή ( Rebate).  

 

19. Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 

20. Λοιπά Έξοδα 

 

21. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 

 Τα μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες ποσού ευρώ 48 κατά την χρήση 

που έληξε 31-12-2014 αφορούσαν την συγγενή εταιρεία MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία εκποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 
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2014 και τίμημα πώλησης ανήλθε σε ευρώ 85.  

 

 

 Τα μερίσματα έχουν ως εξής : 

 

22. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 



 
24 
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23. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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24. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
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 Απομειώσεις ανά μετοχή:  

 

 Η κίνηση των απομειώσεων : 

 

25.Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας 

στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών όπου δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή. 
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 Η κίνηση κονδυλίου Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες σε επίπεδο Ομίλου 

είναι η εξής : 

 

 Περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση των συγγενών εταιρειών 

 

 

26. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις  προσωρινές 

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων 

του ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή 
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φορολογίας εισοδήματος. 

 

 

27. Αποθέματα 

 Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη. 
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 Βάση του νόμου 3204/2003 παρέχεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να 

επιστρέφει στους προμηθευτές της φαρμακευτικά προϊόντα (εμπορεύματα) που έχουν 

λήξει ή πρόκειται να λήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πρώτες ύλες και τα 

αναλώσιμα έχουν μακρά διάρκεια ζωής και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι 

απομείωσης της αξίας τους. 

28. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

 Κίνηση πρόβλεψης για Rebate & Clawback  για την Εταιρεία και τον Όμιλο :  

 

 Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός 

κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα μεγέθη του Ομίλου και 

της Εταιρείας. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος ων απαιτήσεων το οποίο έχει να κάνει 

με τις πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του όγκου των πελατών. 

 Η Εταιρεία και ο Όμιλος απομειώνουν την αξία των εμπορικών απαιτήσεων 

τους όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη 

κάθε απαίτησης στο σύνολο της ή κατά μέρος της, δεν είναι πιθανή. Έτσι γίνεται 

περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη 

επισφαλών απαιτήσεων . 

 Συγκεκριμένα η κίνηση του λογαριασμού απομείωσης των πελατών και 
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λοιπών εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 

 Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται ως εξής : 

 

29. Λοιπές απαιτήσεις 

 

30. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

 Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζεται 

σε αγοραία αποτίμηση. Για όλα τα συμβόλαια ανταλλαγών οι πραγματικές αξίες 

επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις 

σχετικές συμβάσεις.  

 Σημειώνεται ότι τα κατωτέρω συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων έληξαν εντός 
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της χρήσης 2015. 

 

31. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 Στις καταθέσεις όψεως περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, 

οι οποίες αποτιμώνται με βάση την επίσημη ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει σε 

κάθε ημερομηνία αναφοράς. Το υπόλοιπο του Ομίλου σε ξένο νόμισμα κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 201 ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2014 

στο ποσό Ευρώ 113. 

 

32. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 31-12-2015 αποτελείται από 86.735.980 

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,31 εκάστη. 

 

 Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά έχουν ως εξής : 
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33. Δανειακές υποχρεώσεις 

 

 Τα σχετικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων έχουν ως εξής : 

 

 Η ανάλυση κατά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 

31-12-2015 έχουν ως εξής : 

 

 Η ανάλυση κατά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 

31-12-2014 έχουν ως εξής : 

 

 Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν στη μίσθωση 

μηχανολογικού νοσοκομειακού εξοπλισμού και αναλύεται ως εξής : 

     α) Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης –Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων: 
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     β) Παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης : 

 

34. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 

 -Ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης : 

 

 -Ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων: 

 

 -Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα: 

 

 -Κίνηση της καθαρής υποχρέωσης της Εταιρείας και του Ομίλου : 

 

35. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και κατ επέκταση του Ομίλου 

αφορούν το μακροπρόθεσμο μέρος των ρυθμισμένων υποχρεώσεων προς 

ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ , ΤΣΑΥ). 

 

36. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

37. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

38. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο 

συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό 

κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός, 

συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται 

στην ατομική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, μείον τα χρηματικά 

διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που 

εμφανίζονται στην ατομική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το 

καθαρό χρέος. 

 Ο συντελεστής μόχλευσης την χρήση 2015 εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση 

με την προηγούμενη χρήση του 2014 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο 

Εταιρείας. 
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39. Δεσμεύσεις 

 Την 31η Δεκεμβρίου 2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν ποικίλες συμφωνίες 

λειτουργικής μίσθωσης που αφορούσαν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών 

μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες. 

 Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και ανέρχονται σε 

Ευρώ 2.100 . 

 Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη 

ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 

έχουν ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ 

1.Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 

Το ΥΓΕΙΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς που ως επί το πλείστον ήταν 

καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

 Η Εταιρεία στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού 

Σταυρού 4 και Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι διοικητικές υπηρεσίες του 

Ομίλου ΥΓΕΙΑ στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Ιπποκράτους 21 και 

Ερυθρού Σταυρού. 

 Το ΥΓΕΙΑ ΑΕ την 31-12-2015 απασχολούσε 1.323 υπαλλήλους, ενώ ο 

Όμιλος 3.173 αντίστοιχα. 

 Οι εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου για την 31-12-2015 ήταν οι παρακάτω : 

 

2. Βάση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και επιμέτρησης 

 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 

2015 που καλύπτουν την χρήση από 1η Γενάρη ως και 31η Δεκέμβρη 2015 έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας ( going concern ) 

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ( 

IASB ), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 
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Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων ( IFRIC ) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση  μέχρι την 31-12-2015. 

 Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΔΛΠ ), τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και τις διερμηνείες τους που έχουν 

εφαρμογή στις εργασίες του. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε 

εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων : 

     - χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη 

αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων. 

     - χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά. Επιπλέον, τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

3.Νόμισμα Παρουσίασης 

 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στη 

πλησιέστερη χιλιάδα εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

4. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

 Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται απαιτώντας το 

σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος 

στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς και 

μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης 

και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν. 

     α) Συνένωση Επιχειρήσεων. Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του 

ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώμενης επιχείρησης 

συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις εύλογες αξίες 

τους. Κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις 

σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση μετά την αρχική 

αναγνώριση θα επηρεάσει την επιμέτρηση της υπεραξίας. 

     β) Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας και άυλων στοιχείων του ενεργητικού με 

απεριόριστη διάρκεια ζωής. Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο της απομείωσης 

της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με απεριόριστη διάρκεια 

ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της 

εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας. 
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Συνήθως χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η 

αποτίμηση βάσει δεικτών ομοειδών συναλλαγών ή επιχειρήσεων που 

διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και χρηματιστηριακή τιμή. Για την εφαρμογή 

των συγκεκριμένων μεθόδων, η Διοίκηη απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως 

εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια καθώς 

και στοιχεία της αγοράς. 

      γ) Απομείωση ενσώματων παγίων. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για 

σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας 

λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό 

στοιχείο ή τη μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή 

προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 

ροών. 

     δ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων. Οι Διοίκηση τις εξετάζει σε κάθε χρήση. 

Την 31-12-2015 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

     ε) Εκτίμηση εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων. Ο υπολογισμός της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού για τα οποία δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές αγοράς, απαιτεί τη 

χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών εκτίμησης. Ο υπολογισμός της εύλογης 

αξίας τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες αφορούν στην 

εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται το μέσο, όπως ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και εκτίμηση των μελλοντικών 

προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων σε περίπτωση αποτίμησης συμμετοχών 

τίτλων. 

     στ) Απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων. Ο Όμιλος ακολουθεί τις οδηγίες του 

ΔΛΠ 39 για τον έλεγχο της αξίας των επενδυτών του. Κατά τον προσδιορισμό του 

πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξίας της ο Όμιλος εκτιμά, μαζί με 

άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης 

είναι χαμηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια 

αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τις 

βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικές πολιτικές, το μέλλον της επένδυσης 

κλπ. 

     ζ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος. Γίνεται με βάση το ΔΛΠ 12, υπολογίζεται με 

εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει 

τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους 

φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Οι εταιρείες του 

Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας  

     η)Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων. Ο Όμιλος εξετάζει τέτοιες 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 

θέσης και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά του 

Ομίλου βάσει στοιχείων και εκτιμήσεων της Νομικής υπηρεσίας του Ομίλου. 

     θ) Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με 
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συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα 

μέρος δεν είναι πιθανή. 

     ι) Πρόβλεψη ποσού της αυτόματης επιστροφής ( Clawback) και του ποσού 

επιστροφής ( Rebate). Στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α/23-7-2013) και τις μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν 

το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Clawback) και το ποσό επιστροφής (Rebate), η 

Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για την επίδραση των διατάξεων αυτών στις 

οικονομικές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του 

δεν έχουν γνωστοποιηθεί και είναι μη οριστικοποιημένες, δύναται να παρουσιαστούν 

αποκλίσεις με τον οριστικό προσδιορισμό του Clawback. 

     κ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. Το ύψος της πρόβλεψης αυτής 

βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την 

στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό 

αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή 

και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. 

5. Διαχείριση κινδύνων 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους 

όπως ο κίνδυνος από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 

επιτοκίων. Η διαχείριση τέτοιων κινδύνων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιδράσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.  

 Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα ταμειακά 

διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και τα δάνεια των τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και 

αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες 

σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

     α) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας 

των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Η έκθεση σε 

συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.  

Ο Όμιλος επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ 

έναντι του τοπικού νομίσματος ( LEK) , αναφορικά με την επένδυση στην Αλβανία, 

μόνο ως προς τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης από την μετατροπή του ισολογισμού 

της εταιρείας σε ευρώ.  
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Παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μεταβολές συναλλάγματος +/-10% 

 

     β) Κίνδυνος επιτοκίου. Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην 

πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάζει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. 

Παρακάτω ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης, 

καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεων 

του +1% ή του -1%. 

 

     γ) Κίνδυνος ρευστότητας. 

   Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εστιάζεται στην ορθή διαχείριση του 

χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην ταυτόχρονη εξασφάλιση 

επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 

   Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε 

καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. 

Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο 

έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 
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     δ) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως 

άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την 

προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων του πριν αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την παρακολούθηση 

του πιστωτικού κινδύνου οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που 

ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους κλπ. 

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του και ενσωματώνει τις πληροφορίες στις 

διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Ομίλου προέρχονται από 

ασφαλιστικά Ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες και 

ιδιώτες πελάτες.  

Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τις υψηλές οφειλές 

προηγούμενων ετών των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων. Κατάλληλες προβλέψεις 

αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω 

συγκεκριμένων πιστωτικών κινδύνων και εκτάκτων γεγονότων. 

 

 

 

     ε) Διαχείριση Κεφαλαίου 

Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του 

κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και 

υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του και τη 

συνέχιση της δραστηριότητας του ( going concern ) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
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ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων 

πλέον των δανείων μειωμένης εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα. 

 

6. Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

7. Κατάσταση αποτελεσμάτων 
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8. Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

9. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2015 
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10. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

11. Κατάσταση ταμειακών ροών 
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12. Λειτουργικοί τομείς 

 Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 ( Λειτουργικοί Τομείς ) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του οποίου ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη 

διοικητική προσέγγιση και επιβάλλει η πληροφόρηση που γνωστοποιείται εξωτερικά 

να είναι αυτή που βασίζεται στην εσωτερική πληροφόρηση. Ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο αναλυτικά της 

παροχής υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα και 

στον τομέα εμπορίας υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και ειδικών υλικών, κυρίως 

στη γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής επικράτειας αλλά και εκτός αυτής. 

 Τα έσοδα και κέρδη και τα στοιχεία του ενεργητικού κάθε λειτουργικού τομέα 
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παρουσιάζονται στον πίνακα. 

 

 Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου με βάση τη γεωγραφική 

τους κατανομή παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 

 

 Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τομείς του 

Ομίλου συμφωνούν με τα βασικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
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καταστάσεις. 

 

13. Λοιπά έσοδα  

 

14. Έξοδα ανά λειτουργία  
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15. Κόστος μισθοδοσίας 

 

16. Φόρος εισοδήματος 

 Σύμφωνα μ τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψυφίστηκε στις 16-7-

2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων, 

για κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Γενάρη και 
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μετά, αυξάνεται από 26% σε 29%.  

 

17. Κέρδη ανά μετοχή 

 

18. Ενσώματα πάγια 

 Τα ενσώματα πάγια ( οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ) 

απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις 

και τυχόν μειώσεις της αξίας τους. 

 Επί των ενσώματων παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 

31-12-2015 υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού €198,3 εκ και €127,7 εκ αντίστοιχα 

έναντι δανεισμού. 

 Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία, 

δαπάνησαν ποσό €3,80 εκ και €1,75 εκ αντίστοιχα. 
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 Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όμιλος 

κατέχει ως μισθωτής σύμφωνα με χρηματοοικονομικές μισθώσεις : 

 

19. Υπεραξία 

 Η υπεραξία έχει κατανεμηθεί στο σύνολο της στον κλάδο Υγείας και 

ανέρχεται σε €82,7 χιλ. ( €100,9 το 2014 ) 

 Από τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας προέκυψε ζημιά απομείωσης 

ύψους €18,2 εκ η οποία επιβάρυνε την ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 Η αποαναγνώριση υπεραξίας ποσού 18,2 εκ εντός της περιόδου αναφοράς, 

αφορά κυρίως στην υπεραξία του ομίλου ΜΗΤΕΡΑ. 

 

20. Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
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21. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
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22. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
 

 

23. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
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24. Αποθέματα 

 

25. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 Το σύνολο των κατωτέρω απαιτήσεων θεωρούνται ποσά βραχυπρόθεσμης 

λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως 

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

 

26. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

 

 Οι προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 

έχουν ως εξής : 
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27. Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 

 

28. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

29. Λοιπά αποθεματικά 

 

 

30. Επιχορηγήσεις 
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31. Δανειακές υποχρεώσεις 

 

 

32. Προβλέψεις 

 Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται 

εφόσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια 

παλαιότερων γεγονότων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω 

εκροών πόρων, και εφόσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί 

αξιόπιστα. 
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33. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

34. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

35. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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36. Πωλήσεις 

 

37. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

38. Χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα 

 

 

39. Δεσμεύσεις 

 Ο Όμιλος μισθώνει γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που 

έχουν διάφορος όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα 

μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των 
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λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν ως εξής : 

 

 Οι υποχρεώσεις του Ομίλου σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύονται κατά 

έτος ως εξής :  

 

 Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής : 

 

 Οι λοιπές δεσμεύσεις του Ομίλου έχουν ως εξής : 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

Σύγκριση  

1.Κατάσταση οικονομικής θέση 

α) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού 

Για τον Όμιλο Υγεία τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του έτους 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 382.843 ενώ για το έτος 2015 μειώθηκαν 

στα 352.632 με ποσοστό 7,89%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανερχόταν σε 283.776 ενώ για το έτος 2015 μειώθηκαν στα 243.702 με ποσοστό 

14,12%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία για το 

έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 251.034 ενώ για το έτος 2015 

μειώθηκαν στα 246.105 με ποσοστό 1,96%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 

ανέρχονταν σε 258.447 ενώ για το έτος 2015 μειώθηκαν στα 254.190 με ποσοστό 

1,64%. 

β) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία για το έτος 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 83.315 ενώ για το έτος 2015 αυξήθηκαν σε 

90.904 με ποσοστό 8,34%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν σε 62.836 ενώ για το έτος 2015 μειώθηκαν στα 56.105 με ποσοστό 

10,71%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία για το έτος 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 129.701 ενώ για το έτος 2015 μειώθηκαν 

στα 124.137 με ποσοστό 4,28%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν σε 131.051 ενώ για το 2015 μειώθηκαν στα 126.013 με ποσοστό 3,84%. 

 γ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 Για τον Όμιλο Υγεία το σύνολο ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2014 σε επίπεδο 

Ομίλου ανερχόταν στα 146.229 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 119.740 με 

ποσοστό 18,11%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 

186.800 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στις 142.531 με ποσοστό 23,69%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό το σύνολο ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα 73.805 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 

58.847 με ποσοστό 20,26%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 79.501 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 64.846 με ποσοστό 

18,43%. 

 δ) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής εταιρείας ανέρχονταν για το 2014 στα 143.671 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 
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μείωση στα 118.335 με ποσοστό 17,63%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής εταιρείας ανέρχονταν για το 2014 στα 73.568 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

μείωση στα 58.739 με ποσοστό 20,15%. 

 ε) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Για τον Όμιλο Υγείας οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 205.325 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 

65.293 με ποσοστό 68,20%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 104.031 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 19.914 με ποσοστό 

80,85%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 34.199 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 

40.387 με ποσοστό 15,32%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 33.986 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 40.220 με ποσοστό 

15,49%. 

 στ) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Για τον Όμιλο Υγεία οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 114.604 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 

258.503 με ποσοστό 55,66%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 55.781 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 137.362 με 

ποσοστό 58,39%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 272.732 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 

271.009 ποσοστό 0,63%. Σε επίπεδο Εταιρείας το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν 

στα 276.012 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 275.137 με ποσοστό 0,31%. 

 ζ) Σύνολο υποχρεώσεων ( Βραχυπρόθεσμες, Μακροπρόθεσμες) 

 Για τον Όμιλο Υγεία το σύνολο των υποχρεώσεων για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 319.929 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 

323.796 με ποσοστό 1,19%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 159.812 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 157.276 με 

ποσοστό 1,58%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό το σύνολο των υποχρεώσεων για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα 306.931 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 

311.396 με ποσοστό 1,43%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 309.988 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 315.357 με 

ποσοστό 1,69%. 

 η) Σύνολο ενεργητικού - σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
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 Για τον Όμιλο Υγεία το σύνολο του ενεργητικού καθώς και εκείνο των ιδίων 

κεφαλαίων και υποχρεώσεων για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα 

466.158 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 443.536 με ποσοστό 4,85%. Σε 

επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 346.612 ενώ για το 

έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 299.807 με ποσοστό 13,50. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό το σύνολο ενεργητικού καθώς και εκείνο των ιδίων 

κεφαλαίων και υποχρεώσεων για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα 

380.736 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 370.243 με ποσοστό 2,75%. Σε 

επίπεδο Εταιρείας για το 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 389.498 ενώ για το έτος 

2015 υπήρξε μείωση στα 380.203 με ποσοστό 2,38%. 

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων 

 α) Μεικτά κέρδη 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα μεικτά κέρδη για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου 

ανέρχονταν στα 15.442 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 25.857 με ποσοστό 

40,27%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 14.059 

ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 17.205 με ποσοστό 18,28%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα μεικτά κέρδη για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου 

ανέρχονταν στα 14.155 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 26.264 με ποσοστό 

46,10%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 11.418 

ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 23.540 με ποσοστό 51,49%. 

 β) Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (8.541) ενώ για το έτος 2015 υπήρξαν κέρδη στα 

2.451 με ποσοστό 448,47%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα 7.168 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 11.520 με ποσοστό 

37,77%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (7.785) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση των 

ζημιών στα (7.774) με ποσοστό 0,14%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα 

στοιχεία ανέρχονταν στα (7.377) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (8.026) με 

ποσοστό 8,08%. 

 γ) Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 

 Για τον Όμιλο Υγεία το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα για το έτος 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα (13.145) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

αύξηση στα (32.358) με ποσοστό 59,37%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα 

στοιχεία ανέρχονταν στα (32.507) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα (57.560) 

με ποσοστό 43,52%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα για το έτος 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα (9.233) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση 
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στα (8.476) με ποσοστό 8,19%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα (11.525) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (8.242) με 

ποσοστό 28,48%. 

 δ) Ζημίες προ φόρων 

 Για τον Όμιλο Υγεία οι ζημίες προ φόρων το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου 

ανέρχονταν στα (21.686) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα (29.907) με 

ποσοστό 27,48%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 

(25.336) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα (46.011) με ποσοστό 44,93%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι ζημίες προ φόρων για το έτος 2014 σε επίπεδο 

Ομίλου ανέρχονταν στα (17.176) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (16.247) 

με ποσοστό 5,40%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν 

στα (18.901) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (16.268) με ποσοστό 13,93%. 

 ε) Ζημίες μετά από φόρους 

 Για τον Όμιλο Υγεία οι ζημίες μετά από φόρους για το έτος 2014 σε επίπεδο 

Ομίλου ανέρχονταν στα (19.459) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα (26.805) 

με ποσοστό 27,40%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν 

στα (24.832) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα (44.408) με ποσοστό 44,08%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι ζημίες μετά από φόρους για το έτος 2014 σε επίπεδο 

Ομίλου ανέρχονταν στα (18.503) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (15.772) 

με ποσοστό 14,75%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν 

στα (19.959) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (15.605) με ποσοστό 21,81%. 

3. Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 α) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

 Για τον Όμιλο Υγείας τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για το έτος 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (2.568) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση 

και έσοδα που ανέρχονταν στα 329, ποσοστό 880,54%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το 

έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα (1.553) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση 

και έσοδα στα 138 με ποσοστό 1225,36%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για το έτος 

2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (583) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση 

και έσοδα στα 944 με ποσοστό 161,75%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα 

στοιχεία ανέρχονταν στα (570) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση και έσοδα στα 

950 με ποσοστό 160%. 

 β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα( ζημίες μετά φόρων, λοιπά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους) 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος 2014 σε 

επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (22.027) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 

(26.476) με ποσοστό 16,80%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία 
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ανέρχονταν στα (26.385) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (44.270) με 

ποσοστό 40,39%. 

 Γιδα τον Όμιλο Ιατρικό τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος 2014 

σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (19.086) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση 

στα (14.828) με ποσοστό 22,30%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα στοιχεία 

ανέρχονταν στα (20.529) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα (14.655) με 

ποσοστό 28,61%. 

4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για τον Όμιλο 

 α) Αποθεματικό 

 Για τον Όμιλο Υγεία το αποθεματικό για το έτος 2014 ανερχόταν στα 4.907 

ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 5.158 με ποσοστό 4,86%.  

 Για τον Όμιλο Ιατρικό το αποθεματικό για το έτος 2014 ανερχόταν στα 

18.139 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 18.131 με ποσοστό 0,04%. 

 β) Αποτελέσματα εις νέον 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα αποτελέσματα εις νέον για το έτος 2014 ανέρχονταν 

στα (289.698) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (315.285) με ποσοστό 8,11%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα αποτελέσματα εις νέον για το έτος 2014 ανέρχονταν 

στα 8.763 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (6.057) με ποσοστό 169,12%. 

 γ) Δικαιώματα μειοψηφίας 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα δικαιώματα μειοψηφίας για το έτος 2014 ανέρχονταν 

στα 2.558 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 1.405 με ποσοστό 45,07%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα δικαιώματα μειοψηφίας για το έτος 2014 

ανέρχονταν στα 237 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 108 με ποσοστό 

54,43%. 

 δ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 Για τον Όμιλο Υγεία το σύνολο ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2014 ανερχόταν 

στα 146.229 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 119.740 με ποσοστό 18,11%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό το σύνολο ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2014 

ανερχόταν στα 73.805 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 54.847 με ποσοστό 

25,68%. 

 ε) Σύνολα μετοχικού κεφαλαίου, υπέρ το άρτιο, αποθεματικό και 

αποτελέσματα εις νέον 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα σύνολα του μετοχικού κεφαλαίου, του αποθεματικού, 

του υπέρ το άρτιο και των αποτελεσμάτων εις νέον για το έτος 2014 ανερχόταν στα 

723.067 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 118.335 με ποσοστό 83,63%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα σύνολα του μετοχικού κεφαλαίου, του 
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αποθεματικού, του υπέρ το άρτιο και των αποτελεσμάτων εις νέον για το έτος 2014 

ανέρχονταν στα 73.568 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 58.739 με ποσοστό 

20,15%. 

5. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για την Εταιρεία 

 α) Αποτελέσματα εις νέον 

 Για το Υγεία σε επίπεδο Εταιρείας, τα αποτελέσματα εις νέον για το έτος 2014 

ανέρχονταν στα (246.796) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (291.065) με 

ποσοστό 15,20%. 

 Για το Ιατρικό σε επίπεδο Εταιρείας, τα αποτελέσματα εις νέον για το έτος 

2014 ανέρχονταν στα 14.975 ενώ για το έτος 2015 είχαμε μείωση στα 320 με 

ποσοστό 97,86%. 

 β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 Για το Υγεία σε επίπεδο Εταιρείας, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για το 

έτος 2014 ανερχόταν στα 186.800 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 142.531 

με ποσοστό 23,69%. 

 Για το Ιατρικό σε επίπεδο Εταιρείας, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για το 

έτος 2014 ανερχόταν στα 79.501 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα 64.846 με 

ποσοστό 18,43%. 

6. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 α) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 Για τον Όμιλο Υγεία, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 4.890 ενώ το 

έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 17.058 με ποσοστό 71,33%. Σε επίπεδο Εταιρείας για 

το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 7.680 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση 

στα 11.460 με ποσοστό 32,98%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 3.584 ενώ για το 

έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 12.886 με ποσοστό 72,18%. Σε επίπεδο Εταιρείας για 

το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα 3.237 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση 

στα 12.912 με ποσοστό 74,93%. 

 β) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

 Για τον Όμιλο Υγεία οι καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (6.300) ενώ για 

το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (5.121) με ποσοστό 18,71%. Σε επίπεδο Εταιρείας 

για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα (20.153) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

μείωση στα (5.845) με ποσοστό 70,99%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
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δραστηριότητες για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (2.173) ενώ για 

το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (1.602) με ποσοστό 26,27%. Σε επίπεδο Εταιρείας 

για το έτος 2014, τα στοιχεία ανέρχονταν στα ( 2.278) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

μείωση στα (1.503) με ποσοστό 34,02%. 

γ) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 Για τον Όμιλο Υγεία, οι καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (15.757) ενώ για 

το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (6.341) με ποσοστό 59,75%. Σε επίπεδο Εταιρείας 

για το έτος 2014, τα στοιχεία ανέρχονταν στα (2.503) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

αύξηση στα (2.513) με ποσοστό 0,39%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό οι καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (12.874) ενώ για 

το έτος 2015 υπήρξε μείωση στα (5.884) με ποσοστό 54,29%. Σε επίπεδο Εταιρείας, 

για το έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα (12.721) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

μείωση στα (5.733) με ποσοστό 54,93%. 

 δ) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης 

 Για τον Όμιλο Υγεία η καθαρή θέση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανερχόταν στα (17.167) ενώ για το έτος 

2015 είχαμε αύξηση στα 5.596 με ποσοστό 406,77%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το 

έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα (14.976) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση 

στα 3.102 με ποσοστό 582,78%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό η καθαρή θέση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης για το έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα (11.462) ενώ για το έτος 

2015 υπήρξε αύξηση στα 5.400 με ποσοστό 312,25%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το 

έτος 2014 τα στοιχεία ανέρχονταν στα (11.763) ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση 

στα 5.676 με ποσοστό 307,24% 

 ε) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 

 Για τον Όμιλο Υγεία τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης για το 

έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 8.612 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

αύξηση στα 14.241 με ποσοστό 39,52%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα 

στοιχεία ανέρχονταν στα 5.588 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 8.690 με 

ποσοστό 35,69%. 

 Για τον Όμιλο Ιατρικό τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης για το 

έτος 2014 σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονταν στα 5.027 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε 

αύξηση στα 10.426 με ποσοστό 51,78%. Σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2014 τα 

στοιχεία ανέρχονταν στα 4.225 ενώ για το έτος 2015 υπήρξε αύξηση στα 9.901 με 

ποσοστό 57,32%. 

7. Συμπέρασμα 
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 Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε και το 2015 η μείωση στο μέγεθος αγοράς των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.  

Την τριετία 2013-2015 τα έσοδα των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, 

επηρεάστηκαν αρνητικά από την επιβολή του νόμου 4172/2013 ( ClawBack & 

Rebate) βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε απομείωση 

των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ. 

Μετά την μελέτη των δυο επιχειρήσεων, παρατηρούμε ότι ο Όμιλος Ιατρικό 

Αθηνών κατάφερε, το 2015, με τις αποφάσεις που πήρε, να βελτιώσει αρκετά την 

οικονομική του θέση συγκριτικά με το 2014 σε αντίθεση με τον Όμιλο Υγεία όπου 

δεν αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματικός στις στρατηγικές που ακολούθησε. Επιπλέον, 

τα ποσοστά μεταβολών του Ομίλου Ιατρικού είναι αρκετά μικρότερα από εκείνα του 

Ομίλου Υγείας αποδεικνύοντας τον πιο σταθερό.  

Πιο αναλυτικά, ο Όμιλος Ιατρικό για το έτος 2015 κατόρθωσε να επιτύχει 

μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στα Μεικτά κέρδη τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και 

σε επίπεδο Ομίλου, το Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα παρουσίασε 

βελτίωση ενώ οι ζημίες τόσο προ φόρων όσο και μετά φόρων παρουσίασαν μείωση 

σε αντίθεση με τον Όμιλο Υγεία όπου παρατηρούνται αρνητικά αποτελέσματα με 

αρκετά μεγάλα ποσοστά μείωσης. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και των δυο Ομίλων παρατηρούνται αυξημένα με τα ποσοστά 

του Ομίλου Ιατρικού να ξεπερνάνε εκείνα του Ομίλου Υγεία. 

Στα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα και των δυο Ομίλων, παρότι αρνητικά, 

παρατηρείται περαιτέρω μείωση για τον Όμιλο Υγεία συγκριτικά με τον Όμιλο 

Ιατρικό όπου παρατηρείται βελτίωση.  

Το σύνολο του Ενεργητικού και των Ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζουν μειώσεις και για 

τους δυο Ομίλους. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014, ο Όμιλο Ιατρικό 

παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά μεταβολών. 
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