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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 
 

 
 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: 
 

1. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος και 
3. Ιωάννης Ανδρέου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για την περίοδο 
1/1/2016-30/6/2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 

κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη ή ζημιές 
χρήσεως του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 

σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά 
εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και  

 

(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατά 

εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 

 

 
Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

 
 

 
Οι βεβαιούντες, 

 

 
    Γεώργιος Ευστρατιάδης  

 
 

 

Ανδρέας Καρταπάνης Ιωάννης Ανδρέου 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
Ανεξαρτήτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 
Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 30ης 

Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων περιόδου και 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 

αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται 

στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι 
η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 

βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 

παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 14 των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες 

με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 152,9 εκ. και € 92,8 εκ. 

αντίστοιχα, λόγω μη συμμόρφωσης με συμβατικούς όρους.  Συνεπεία των ανωτέρω, όπως αναφέρεται και 
στη σημείωση 22.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά 
ποσό € 157 εκ. και € 71,1 εκ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας 

σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 22.1, η 

Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, 

προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 

Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

 
 

 

 
Δημήτρης Δουβρής       Δήμητρα Παγώνη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921      Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821
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                                                      Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2016 

Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

επί των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 
1/1-30/6/2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 άρθρο 5 παράγραφος 6 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (ιδίως Απ. 1/434/2007 άρθρο 3 και Απ. 8/754/14.04.2016), σας υποβάλλουμε για την 
κλειόμενη εταιρική περίοδο από 1/1/2016 έως 30/06/2016 την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 και 
τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις του Ομίλου και της 
Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, τα σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην κλειόμενη περίοδο 

και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και οι προοπτικές εξέλιξης 
δραστηριοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 

και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με 
αυτήν νομικών προσώπων. 

 
(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

Ο Όμιλος Υγεία αντιμέτωπος με τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα του σημερινού οικονομικού 
περιβάλλοντος και την αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση, εξακολουθεί να κυριαρχεί στον 

εγχώριο κλάδο υγείας, δίνοντας έμφαση πρωτίστως στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, τα οποία αφορούν 
στην ενδυνάμωση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία του, σε συνδυασμό 

με την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού.  

 

Καθοριστικός ανασταλτικός παράγοντας όμως για την περαιτέρω υγιή λειτουργική ανάπτυξη του Ομίλου 
αποτελεί η συνεχιζόμενη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων ασφαλιστικών 

ταμείων, η οποία οδήγησε σε επιβράδυνση των αντίστοιχων οικονομικών δεικτών του. Επιπλέον, η μονομερής  
από πλευράς Δημοσίου παράταση ισχύος της εφαρμογής εκπτώσεων και του μηχανισμού αυτόματης 

επιστροφής (rebate και claw-back αντίστοιχα) του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει επιδεινώσει τις προσδοκίες του Ομίλου στο σκέλος της συνεργασίας με τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα κλαδικά προβλήματα σε συνδυασμό με το ευρύτερο επιχειρηματικό και κοινωνικό  

τοπίο όπου διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στη χάραξη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για 
την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική ευημερία, έχουν οδηγήσει σε 

έντονη αβεβαιότητα για την πιθανή ενίσχυση της δημοσιονομικής, μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

συνοχής της οικονομίας. 
 

Βασικοί πυλώνες στρατηγικής του Ομίλου Υγεία για το επόμενο διάστημα αποτελούν: 1) η διατήρηση και 
ενίσχυση του κυρίαρχου ρόλου του Ομίλου στην Ελλάδα παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, 2) η 

ενδυνάμωση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας εκμεταλλευόμενος το συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει 

στον κλάδο, 3) η συνεχής αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των 
εταιρειών του Ομίλου σε συνδυασμό με τα κοστολογικά πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν κυρίως από τη 

μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και 4) η εκμετάλλευση τυχόν επενδυτικών ευκαιριών 
που ενδέχεται να προκύψουν.  

 

Η απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών στα ενοποιημένα και εταιρικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν την 
επίδραση από την εφαρμογή των ως άνω αναφερομένων περικοπών του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 στα 

αντίστοιχα κονδύλια, είναι η ακόλουθη :  
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ΕΣΟΔΑ: Σε ενοποιημένο επίπεδο τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2016 στον Όμιλο παρουσιάζουν    
αύξηση 1,9% και ανήλθαν σε €116,7εκ. έναντι εσόδων €114,5εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα   

αντίστοιχα έσοδα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2015 και ανέρχονται 
στα €64,5εκ.  

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα  
ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 

53,3% και διαμορφώθηκαν στα €18,3εκ. Το ενοποιημένο περιθώριο αντίστοιχα των προσαρμοσμένων κερδών 
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στα 15,6%. Το EBITDA του ΥΓΕΙΑ A.E. 

διαμορφώθηκε σε €13,7εκ. έναντι €9,4εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2015 ενώ το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό 

των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 21,3% έναντι 14,6% αντίστοιχα. 
 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBIT): Τα  
ενοποιημένα κέρδη προ τόκων φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν αύξηση 345,2% 

και διαμορφώθηκαν σε €9,2εκ. έναντι κερδών  €2,1εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα κέρδη (ΕΒΙΤ) του 

ΥΓΕΙΑ A.E. ανήλθαν σε €9,3εκ., έναντι κερδών €4,8εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη €3,3εκ. έναντι ζημιών -€2,7εκ. την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανήλθαν σε €5,8εκ. έναντι ζημιών -€1,9εκ. το πρώτο 
εξάμηνο του 2015.  

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Τα καθαρά κέρδη  
του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €4,3εκ. έναντι ζημιών -€1,7εκ. το πρώτο 

εξάμηνο του 2015. Σε εταιρικό επίπεδο τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €6,5εκ. έναντι ζημιών -
€1,3εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2015.  

 

ΔΑΝΕΙΑ - ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και 
βραχυπρόθεσμος) του Ομίλου ανήλθε σε €160,3εκ. έναντι €159,8εκ. την 31/12/2015. Ο δανεισμός της 

Εταιρείας ανέρχεται την 30/6/2016 σε €95,1εκ. έναντι €94,5εκ. την 31/12/2015. Αντίστοιχα, τα ταμειακά 
διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε €4,3εκ. και €2,6εκ. 

αντίστοιχα.  
 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι ενοποιημένες καθαρές λειτουργικές 

ταμειακές ροές ανήλθαν σε -€8,1εκ., έναντι €6,1εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι καθαρές λειτουργικές 
ταμειακές ροές της Εταιρείας ανήλθαν σε -€5,4εκ. περίπου έναντι €5,7εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 
(Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

1.  Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς 

 
Το Μάρτιο του 2016 υπογράφτηκε η αναδιοργάνωση του δανείου της θυγατρικής εταιρείας «HYGEIA 

HOSPITAL TIRANA ShA» εξασφαλίζοντας πρόσθετη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα. 
 

Την 24η Ιουνίου 2016 πιστοποιήθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΒΕΑΤΙFIC 
A.E.» που είχε αποφασιστεί με την από 27/5/2016 απόφαση της Έκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

εταιρείας, κατά το ποσό των € 615 χιλ. Μετά την παραπάνω ΑΜΚ δεν μεταβάλλεται η άμεση συμμετοχή του 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στη θυγατρική καθώς ήδη ανέρχεται στο 100%. 
    

Την 27η Ιουνίου 2016 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι ανανέωσε με επιτυχία, για μια ακόμα τριετία, τη διαπίστευση 
Joint Commission International (JCI) και παραμένει το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει λάβει αυτή 

τη διάκριση από το πλέον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας. 
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2. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς  
 

Την 4η Ιουλίου 2016 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι η Αρετή Σουβατζόγλου παραιτήθηκε από Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένοντας μη εκτελεστικό μέλος αυτού. 

 

Την 6η Ιουλίου 2016 ανακοινώθηκε ότι το Κέντρο Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ αναγνωρίστηκε ως πλήρες μέλος του 
«Breast Centres Network», του πρώτου διεθνούς δικτύου κλινικών αποκλειστικά για τη διάγνωση και τη 

θεραπεία του καρκίνου του μαστού. 
 

Στις 8 και 9 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 6η κατά σειρά δράση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ «Ταξιδεύουμε για την ΥΓΕΙΑ» στη Λέρο.  Kλιμάκιο 110 εθελοντών, που 
αποτελούταν από ιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Ομίλου ταξίδεψε στο νησί, 

όπου εξέτασε 1.450 κατοίκους και πραγματοποίησε σχεδόν 6.000 δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις. 
 

Την 14η Ιουλίου 2016 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον κ.   

Βγενόπουλο Ανδρέα να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου-μη εκτελεστικού μέλους και την κ. Σουβατζόγλου   
Αρετή να παραμένει στο ΔΣ ως μη εκτελεστικό μέλος. Παράλληλα, καθήκοντα αντιπροέδρου–μη εκτελεστικού 

μέλους αναλαμβάνει ο κ. Ευστρατιάδης Γεώργιος και εκτελεστικού μέλους ο κ. Ιωάννης Ανδρέου. 
 

(Γ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

Η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και η αποκατάσταση ομαλών ρυθμών λειτουργίας της αγοράς, 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψή της. Είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα η υιοθέτηση 

ενός μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζει ροές εισοδήματος και ρευστότητας ώστε να 
αντισταθμιστούν οι συνέπειες των πρόσφατων αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα στην φορολογία 

εισοδήματος και της ακίνητης περιουσίας οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά την καταναλωτική συμπεριφορά 
των νοικοκυριών. Επιπλέον, η δραστηριότητα του τραπεζικού τομέα αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την 

παραγωγική αναδόμηση της οικονομίας.  

 
Κομβικό σημείο για τον κλάδο υπηρεσιών υγείας όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος αποτελεί η αναδιοργάνωση 

και οικονομική στήριξη του ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί αποδοτικά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προς 
όφελος των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης 

ή μη της νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών κλινικών, με ταυτόχρονη παροχή 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος αποπληρωμών των συσσωρευμένων οφειλόμενων ποσών προς τους ιδιώτες 

παρόχους υγείας.  

   
Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, διενεργείται αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες του, σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών  
για τη μείωση των κινδύνων με ταυτόχρονη εκτέλεση / εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί 

από τη Διοίκηση.  

 
Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις χρησιμοποιώντας την εμπειρία της επιτυχούς 

διαχείρισης της παρατεταμένης κρίσης, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με πρόβλεψη και συνεχή 
αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση προσαρμογή όπου απαιτείται 

του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan). Στόχος της Διοίκησης είναι η διατήρηση και αύξηση της 

λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών του Ομίλου με περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την 
επέκταση του πελατολογίου και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου. 

 
Ο Όμιλος Υγεία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεχή αναπτυξιακή του πορεία και με δεδομένη τη 

δυσλειτουργία της συνεργασίας του με τον ΕΟΠΥΥ, έχει διευρύνει τις συνεργασίες του με τις ισχυρότερες 
ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχοντας ιατρικές πράξεις υψηλής τεχνολογίας διασφαλίζοντας 

παράλληλα μεγάλο όγκο ασθενών και την απαιτούμενη ρευστότητα. 

 
Για την αντιμετώπιση της κρίσης οι προτεραιότητες της Διοίκησης εστιάζονται στη διασφάλιση της υγιούς 

χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου, στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στην 
εναρμόνιση της κοστολογικής δομής με τα αναμενόμενα έσοδα καθώς και στη μεγιστοποίηση της 
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εκμετάλλευσης των συνεργιών εντός του Ομίλου, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής 
θέσης του Ομίλου. 

 
Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων 

(stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added 

value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology), τη διάθεση καινοτόμων 
υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 

Η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα 
δημιουργηθούν.  

 
Συνεργασία με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Υποχρεώσεις άρθρου 100 του Ν.4172/2013  

 

Σημαντική αλλαγή που επήλθε στον κλάδο Υγείας είναι η σύσταση από 1/1/2012 του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αποτελεί το νέο ταμείο κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

υπό την «ομπρέλα» του οποίου έχει βρεθεί η πλειονότητα των ασφαλισμένων, οι οποίοι μέχρι το τέλος του 
2011 καλύπτονταν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΓΑ, το Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και το 

ταμείο του Δημοσίου (ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ), το ΤΣΑΥ και λοιπά ταμεία.  
 

Βασικό συστατικό της νέας νομοθεσίας βάσει της οποίας λειτουργεί ο νέος Οργανισμός αποτελεί η σύσταση 

των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλειών (ΚΕΝ) που διαμορφώνει μια νέα διαδικασία τιμολόγησης και 
διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών, η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis 

Related Groups). 
 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας, το νοσοκομείο λαμβάνει ένα προϋπολογισμένο και εγκεκριμένο 

ποσό για την κάλυψη του κόστους περίθαλψης (εκτός από την αμοιβή ιατρού) και των υπηρεσιών που 
προσφέρει στους ασθενείς των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ασφάλισης υγείας. 

 
Βάσει του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α’/38/17.2.2014) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνίσταται το Πρωτοβάθμιο 

Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) το οποίο λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της 
χώρας. Μέσω του Π.Ε.Δ.Υ. οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, 

ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και ασφαλιστική του κατάσταση και τον τόπο 

κατοικίας του. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρο 8), ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα λειτουργεί ως ασφαλιστικός οργανισμός 
υγείας ο οποίος θα «αγοράζει» υπηρεσίες για λογαριασμό των ασφαλισμένων του από τους παρόχους υγείας 

(ιατρούς - κλινικές - διαγνωστικά κέντρα). 
 

Η έναρξη συνεργασίας των ιδιωτικών νοσοκομείων με τον ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίσθηκε θετικά από τον κλάδο των 

ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες προχώρησαν σε σύναψη συμβάσεων με τον νέο φορέα, γεγονός που διεύρυνε 
την πελατειακή βάση τους και αύξησε τον αριθμό των περιστατικών. Τα ελλείμματα όμως και η αστοχία των 

προϋπολογισμών προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλόμενων νοσηλειών 
ταυτόχρονα με τη λήψη μέτρων μονομερών περικοπών (Rebate και Claw-back), που οδηγούν σε συμψηφισμό 

και ματαίωση είσπραξης των οφειλόμενων ποσών προς τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 
Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής:  

α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από 
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αναζητείται εκ μέρους του 

ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε 
εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση σε λογαριασμό τραπέζης 

που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου 

παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλόμενου ποσού 
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εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε 

κάθε συμβαλλόμενο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, 
έναντι των παρεχόμενων για τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. 

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 

πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα. Το συνολικό ποσό της επιστροφής 
(claw-back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και 

την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν 
τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.  

β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 

φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως 
άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως έκπτωση (Rebate) για κάθε μήνα. 

Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ενσωματώνεται από 1/1/2016 στα εκδοθέντα 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Οι διατάξεις των αναφερόμενων περιπτώσεων (α) και (β) έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια 

έως 31/12/2018 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ.Γ5/63587/20.8.2015. 
 

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προκάλεσε την προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στο ΣτΕ, 
υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση της είσπραξης των οφειλόμενων 

ποσών, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το μέρος που υπερβαίνει το 
μηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι εν λόγω προσφυγές κατατέθηκαν την 27/9/2013 και 

8/11/2013, ενώ η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως ορίσθηκε αρχικά για την 26/11/2013 και έπειτα από 

αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναμένεται η έκδοση απόφασης του ΣτΕ. 
 

Ο ΕΟΠΥΥ την 28η Μαΐου 2014, την 18η Νοεμβρίου 2014, την 2α Ιουλίου 2015, την 9η Δεκεμβρίου 2015 και 
την 6η Απριλίου 2016 κοινοποίησε με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις κλινικές και τα 

διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τα ποσά του rebate και claw-back που αντιστοιχούν στη χρήση 2013 

στο πρώτο εξάμηνο του 2014 και στη χρήση 2015 συνολικού ύψους €61,9εκ. περίπου  συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά, όπως αναφέρεται στα εν λόγω μηνύματα κοινοποιήσεις, δεν 

είναι οριστικά καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία εκκαθάρισης των υποβολών για τις 
αντίστοιχες περιόδους. 

 
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου προχώρησαν σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των από 28/5/2014, 18/11/2014, 22/5/2015,  9/12/2015  και 6/4/2016 

πράξεων έκδοσης από τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw-back) και ποσά 
επιστροφής (rebate) που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014 και  2015. 

 
Επιπλέον, στις 11/11/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας με την οποία 

γνωστοποιούνται τα μέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση 

καθορίζεται στα 235 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και Ειδικών, 
πλην ψυχιατρικών, κλινικών. Επιπροσθέτως, περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού του claw-back ανά 

κλινική για το 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν καθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι θα 
προκύψουν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2013. 

 

Μέχρι στιγμής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-back που 
αντιστοιχεί σε κάθε κλινική του Ομίλου λόγω α) μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών 

όλου του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών για το 2013, και β) μη γνωστοποίησης, από πλευράς ΕΟΠΥΥ, όλων 
των παραμέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), οι οποίες μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή 

προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back 
για το 2014 και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου των αναφερόμενων 

ετών και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.  Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά ότι με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ήδη επιβαρυνθεί με επαρκή ποσά 
καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του Claw-back και του Rebate και δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική 

μεταβολή. 
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος 
των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει 

απομειώσει τις απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περιόδου 1/1/2013-30/6/2016 με το ποσό των €79εκ. περίπου ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) και των 

μεταγενέστερων σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

 
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου, με βάση τα κοινοποιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ 

ενημερωτικά, για claw-back και rebate, σημειώματα, προχώρησαν αποκλειστικά και μόνο για λόγους 
φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 1113/2.6.2015, στην έκδοση 

των αντίστοιχων τιμολογίων επιστροφών για τις περιόδους 1/1/2013-30/6/2014 και 1/1/2015-31/12/2015. 

 
Επιπλέον, την 18η Μαρτίου 2015 κοινοποιήθηκαν με βάση την ισχύουσα σύμβαση από τη συμβαλλόμενη 

Ελεγκτική Εταιρεία στις κλινικές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ τα αποτελέσματα του διοικητικού και 
ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. 

Με βάση τα γνωστοποιηθέντα πορίσματα, οι μη αποδεκτές δαπάνες ανέρχονται περίπου στα €5,8 εκ. Οι 

συμβαλλόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές του Ομίλου έχουν ήδη προχωρήσει, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε 
υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρημάτων. Με δεδομένο ότι η οριστικοποίηση των ποσών των μη 

αποδεκτών δαπανών προϋποθέτει την έκδοση των σχετικών τελεσίδικων αποφάσεων για το σύνολο του 
κλάδου, δεν μπορεί, στην παρούσα φάση, να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τελικό ποσό των περικοπών της ως 

άνω περιόδου.  Επισημαίνεται, ότι ο διοικητικός και ιατρικός έλεγχος των υποβολών όλων των κλινικών του 
κλάδου προς τον ΕΟΠΠΥ των χρήσεων 2012, 2014 και 2015 δεν έχει, μέχρι στιγμής, ξεκινήσει. 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), (ΦΕΚ Α 184 31-12-2015) αποφασίσθηκε ότι η ισχύς των 
υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, 

πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη 
παραταθεί, να παραταθεί έως τις 30/6/2016. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 52 του υπ αριθ. 4410/2016 

Νόμου (αρ. ΦΕΚ 141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων 

των παρόχων υγείας μέχρι την ολοκλήρωση των νέων συμβάσεων.  

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ’ αρ. 4368/2016  Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ( αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην 

φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό 
μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών 

ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να 
ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην 

φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από την 

εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του 
άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α΄167). 

(Δ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

Απαραίτητες   προϋποθέσεις   για  τη  σταδιακή  ανάκαμψη  της  οικονομίας  το  β’  εξάμηνο  του  2016  είναι  
η  περαιτέρω  αποκατάσταση  του  κλίματος  της  εμπιστοσύνης,  η  βελτίωση  της  ρευστότητας  του  

τραπεζικού συστήματος και η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 
 

Σημαντικό πυλώνα αποτελεί η ενδυνάμωση της επενδυτικής και εξαγωγικής προσπάθειας, η οποία βρίσκεται  

σε άμεση συνάρτηση με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της χρηματοδότησης της οικονομίας. 
 

Ο Όμιλος εταιρειών ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας 
(ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) ο οποίος παρουσιάζει διαχρονικά 

σημαντικές ιδιαιτερότητες. Τα προβλήματα δυσλειτουργίας, η αδυναμία κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης και 

η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών των περισσοτέρων νοσοκομείων του ΕΣΥ έχουν αποτελέσει με την πάροδο των 
ετών τον κυριότερο παράγοντα που έχει μετατοπίσει τη νοσηλευτική κίνηση στον ιδιωτικό τομέα, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις σημαντικής ανάπτυξης. Η επίδραση όμως των οικονομικών συνθηκών της 
τελευταίας 5ετίας είναι αρνητική, με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να περιορίζεται σημαντικά με 
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αποτέλεσμα την επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της 
καταναλωτικής δαπάνης με ταυτόχρονη την ύπαρξη περιορισμών χρηματοδότησης των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. 
 

Σημαντική εξέλιξη της τελευταίας τριετίας αποτελεί η έναρξη συνεργασίας του Ομίλου Υγεία με τον ΕΟΠΥΥ 

από το 2012, η οποία έχει μεν δημιουργήσει όγκους εισαγωγών ασθενών αυξάνοντας παράλληλα όμως και τα 
οφειλόμενα υπόλοιπα προς τις κλινικές του Ομίλου. Αν και η συνεργασία των εταιρειών του κλάδου με τον 

ΕΟΠΥΥ έχει οδηγήσει σε διεύρυνση της πελατειακής βάσης και σε αύξηση της ροής των περιστατικών δεν 
συνοδεύεται από ανάλογη μεταβολή στα έσοδα και κατ’ επέκταση στις εισπράξεις, καθώς τα ελλείμματα του 

ασφαλιστικού φορέα έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση μέτρων μονομερών περικοπών (rebate και claw-back) 

στις δαπάνες νοσηλείας μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων (άρθρο 100 του ν.4172/2013) και των μετέπειτα 
σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.  

 
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για το β’ 

εξάμηνο του 2016, αλλά και το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας και τη δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε καθορισμένες ημερομηνίες. 
Τυχόν αδυναμία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα. 
 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος παρακολουθεί τις τρέχουσες συνθήκες που βιώνει η ελληνική οικονομία με τον 
περιορισμό της διακίνησης κεφαλαίων, αξιολογώντας την ανακτησιμότητα της αξίας των ενσώματων και 

άυλων περιουσιακών του στοιχείων με βάση τις προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

συνθήκες της αγοράς και την πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών πλάνων της Διοίκησης.  
 

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας για την περαιτέρω πορεία του Ομίλου αποτελεί και ο καθορισμός του 
θεσμικού πλαισίου υλοποίησης ή μη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών κλινικών, με 

ταυτόχρονη παροχή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος αποπληρωμών των συσσωρευμένων οφειλόμενων 

ποσών προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας.  
 

Συγχρόνως, ο Όμιλος συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων 
(stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added 

value services), την υλοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology) προσαρμοζόμενος 
ταχύτατα στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε 

εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 

Η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες 

που θα δημιουργηθούν. 

 
1. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό  

Η στροφή των πολιτών προς τις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομικών συνθηκών, έχει 

εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς έχει 
περιοριστεί το μερίδιό τους στη συνολική αγορά. 

 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ ίσης δυναμικότητας και μεγέθους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια 

κατηγορία εστιάζεται στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσαρμογή στις 
τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις, την τιμολογιακή πολιτική, τις προωθητικές ενέργειες (πακέτα προσφορών), 

την ταχύτητα εξυπηρέτησης, τη γεωγραφική κάλυψη και τη σύναψη συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρίες. 

 
Το δημόσιο σύστημα υγείας, παρά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη, εξακολουθεί 

να παρουσιάζει διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι: η ανεπάρκεια ως προς 
την κάλυψη της ζήτησης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, η μεγάλη περίοδος αναμονής, η έλλειψη 

προσωπικού, η έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων σε περιοχές της περιφέρειας οι περιορισμένες υποδομές 

σε κτίρια και ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό και η έλλειψη ποιοτικών «ξενοδοχειακών υπηρεσιών». 
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Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα γραφειοκρατικά προβλήματα της δημόσιας ασφάλισης υγείας, ενισχύουν 
τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς που έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα. 

 
Στο πλαίσιο αυτό οι ιδιωτικές κλινικές στράφηκαν στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και 

στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση 

νέων τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα 
μαιευτικής κλινικής, μέχρι και διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών.  

 
Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας είναι η 

επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες, για την κάλυψη νοσηλίων 

μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα,   
εξασφαλίζοντας συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς υψηλού κύρους και έχοντας ως προτεραιότητά του τη συνεχή 

βελτίωση της παρεχόμενης κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πιστοποιημένα 
στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ πρότυπα, είναι σήμερα ο κυρίαρχος παίκτης στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής παροχής 

υπηρεσιών υγείας.  

 
Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Όμιλος διακόψει την αναπτυξιακή και επενδυτική του πολιτική, η ανταγωνιστική 

του θέση ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό και την 
χρηματοοικονομική κατάστασή του. 

 
2. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες  

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει μακροχρόνιες συμβάσεις με τις ισχυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες 

παρουσιάζουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά όπως  ΕΘΝΙΚΗ, 
NΝ GROUP, METLIFE,  ALLIANZ, BUPA, ΙΝΤERAMERICAN, GENERALI, GROUPAMA, ΑΧΑ κ.λπ.  

 

Η Εταιρεία επιπλέον διατηρεί σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία ως εταιρεία ασφαλιστικής 
πρακτόρευσης διαχειρίζεται ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης ασφαλιστικών εταιρειών στην 

Ελλάδα.  
  

Οι ανωτέρω συμφωνίες εξασφαλίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον Όμιλο παρέχοντας συνεχή αναπτυξιακή 
πορεία, συνεχή αύξηση όγκου περιστατικών και παροχή επαρκούς ρευστότητας μειώνοντας παράλληλα σε 

μεγάλο βαθμό την έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο ανταγωνισμού και έλλειψης ταμειακών ροών. 

 
3. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές 

υποχρεώσεις, προς εκμετάλλευση χαμηλότερων επιτοκίων. Ως εκ τούτου, η έκθεση σε συναλλαγματικούς 
κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. Επίσης, ο Όμιλος επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών του ευρώ έναντι του τοπικού νομίσματος (Lek), αναφορικά με την επένδυση στην Αλβανία, μόνο ως 

προς τα στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων από τη μετατροπή του ισολογισμού της εταιρείας σε ευρώ. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους, που 

ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 
 

4. Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών 
ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά 
στον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

 

Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και 
των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των 

επιτοκίων. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική 
προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του 

Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 
Επίσης, πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου 
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όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν βάση το 
κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 30η Ιουνίου 2016, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά 
χρηματοδότηση με βάση τις επίσημες τιμές Euribor. 

 

5. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας επλήγη σημαντικά από την οικονομική κρίση, καθώς είναι άμεσα 
εξαρτώμενη από την επισφαλή πορεία των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων και τη μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των νοικοκυριών. Περαιτέρω επιβάρυνση στον κλάδο δημιούργησε η έκτακτη απόφαση για επιβολή 

εκπτώσεων (rebate), καθώς και ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw-back), με τις επιχειρήσεις να μην 
είναι προετοιμασμένες για την αντιμετώπισή τους, ενώ παράλληλα η καθυστέρηση της είσπραξης των 

απαιτήσεων από το δημόσιο, σε συνδυασμό με την περιορισμένη πιστωτική πολιτική των τραπεζών 
δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

 

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. 

 
Στα πλαίσια υλοποίησης συγκεκριμένης δέσμης μέτρων, η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στη ψήφιση νέων 

φορολογικών μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η άμεση μετάταξη του ΦΠΑ από το 23% στο 24% 
στις παρεχόμενες από ιδιωτικές κλινικές υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης από 1/7/2016. 

Επιπλέον, παραμένουν σε ισχύ οι έλεγχοι και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι επηρεάζουν την 

ομαλή λειτουργία και προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την 
εξυπηρέτηση των ασθενών των κλινικών και διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου.  

 
Στην παρούσα φάση o Όμιλος εκμεταλλευόμενος το μέγεθος και τη φήμη του στην αγορά έχει διατηρήσει τη 

διαπραγματευτική του δύναμη παρά τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου και περιορισμού της κίνησης κεφαλαίων, 
κυρίως προς το εξωτερικό, όπου δραστηριοποιούνται οι κυριότεροι προμηθευτές υγειονομικού υλικού του 

Ομίλου Υγεία. Ο Όμιλος επιπλέον, εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έχει εξασφαλίσει 

συμφωνίες με τις κυριότερες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν σημαντική 
ρευστότητα μειώνοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό την έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο ανταγωνισμού και 

έλλειψης ταμειακών ροών. 
 

Κατά την 30/6/2016 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 156.977 χιλ. για τον Όμιλο και κατά το ποσό 
των €71.055 χιλ. για την Εταιρεία. Το γεγονός οφείλεται κυρίως στην αναταξινόμηση στις βραχυπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις των ομολογιακών δανείων της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 
λόγω της μη ικανοποίησης όρων των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων που αφορούν σε μη καταβληθείσες 

συμβατικές δόσεις ποσού €16,5εκ. για την Εταιρεία και ποσού €2 εκ. για την θυγατρική εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. 

Το θέμα αναμένεται να επιλυθεί, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, με την ολοκλήρωση της τροποποίησης 
των όρων των δανειακών υποχρεώσεων με τις πιστώτριες Τράπεζες. Ο Όμιλος ήδη με επιστολή του προς τις 

συνεργαζόμενες τράπεζες έχει αιτηθεί την τροποποίηση των υφιστάμενων όρων των ανωτέρω δανειακών 
συμβάσεων αναφορικά με τις καταβαλλόμενες δόσεις δανείου και την τήρηση των χρηματοοικονομικών 

δεικτών με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. Η σχετική συμφωνία 
αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες Τράπεζες σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, αναμένεται να ολοκληρωθεί 

εντός του 2016.  

 
Το Μάρτιο του 2016 η θυγατρική εταιρεία ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A. προχώρησε στην αναδιάρθρωση 

του συνολικού δανεισμού της ύψους € 18,3 εκ. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Με την ολοκλήρωση της 
αναδιάρθρωσης, το μεγαλύτερο μέρος της αποπληρωμής των δόσεων κεφαλαίου του δανείου μετατέθηκε στη 

λήξη της σύμβασης, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η τροποποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών. 
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Ωστόσο, κατά την 30/06/2016 η θυγατρική εταιρεία δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με υφιστάμενους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες και κατ’ επέκταση προέβη στην ταξινόμηση του εν λόγω δανείου στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις βάσει των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1. Η διοίκηση του Ομίλου θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την θεραπεία των εν λόγω δεικτών. 

 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητάς του. 
Συγκεκριμένα, οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου έχουν ήδη μετακυλήσει σε τρίτους 

σημαντικό μέρος του καταχωρηθέντος επί των οικονομικών καταστάσεων κόστους claw-back και rebate ενώ 
εκμεταλλευόμενος την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο ισχυροποιεί τις εμπορικές συνεργασίες 

επιδιώκοντας την εξασφάλιση πρόσθετου κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον, ο Όμιλος Υγεία χαίρει υψηλής 

αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της δυναμικής και 
κυρίαρχης πορείας του στην ελληνική αγορά. Παράλληλα έχει σημαντική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 

προμηθευτών του, λόγω των μεγάλων παραγγελιών που πραγματοποιούν και της εδραιωμένης θέσης του 
στην αγορά. Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί συνεχώς την υφιστάμενη κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές 

επιπτώσεις της αναλαμβάνοντας έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των 

ενδεχόμενων επιδράσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. 
 

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση του Ομίλου προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρήση της παραδοχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη και στα πλαίσια των τρεχουσών εξελίξεων στην Ελληνική 

οικονομία, εξέτασε τους κινδύνους που σχετίζονται με το μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
στην Ελλάδα και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες του Ομίλου.     

 

6. 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 

απαιτήσεών τους 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, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα 
προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε 

κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από 
αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 

 

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 
αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Ομίλου προέρχονται από Ασφαλιστικά 

Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές Εταιρείες και ιδιώτες πελάτες. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
εστιάζουν την πολιτική τους στις συνεργασίες με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

 
Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τις υψηλές οφειλές προηγουμένων ετών των δημόσιων 

ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης και με τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή με τους 
ασφαλισμένους ασθενείς για το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλειά τους. Κατάλληλες 

προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριμένων 

πιστωτικών κινδύνων και έκτακτων γεγονότων. 
 

Η πρόβλεψη απομείωσης αφορά κυρίως ιδιώτες πελάτες και περιλαμβάνει: 
 

α) τη διενέργεια καθορισμένης και επαρκούς πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς, 
 

β) τη διενέργεια απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των 

υπολοίπων τους και  
 

γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας εξαιτίας των συνθηκών του 
ευρύτερου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μειωμένη ρευστότητα και τη δυσχέρεια πρόσβασής τους 

σε τραπεζική χρηματοδότηση. 
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Για τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα για την 
πιστωτική διαβάθμιση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 
(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 
των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  

 
Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και 

συνδεδεμένων με αυτήν μερών είναι οι ακόλουθες: 

 Οι αγορές του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. που αφορούν σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και ειδικών υλικών 

από τη θυγατρική της εταιρεία Y – Logimed ύψους €9,5 εκ. περίπου.  

 Οι υπηρεσίες του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. που αφορούν κυρίως παροχή εργαστηριακών εξετάσεων προς  

τη θυγατρική του εταιρεία Μητέρα Α.Ε. ύψους €1,11 εκ. περίπου.  
 

Ο Όμιλος MIG αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, καθώς υφίσταται συμμετοχική σχέση και 
επιπλέον υπάρχουν κοινά μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, όπως συνδεδεμένο μέρος θεωρείται 

και η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της MIG. 

 
Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

 
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 
 

 
 

Ανδρέας Καρταπάνης   
Διευθύνων Σύμβουλος 
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Δ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την 
εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 

 
 

Οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο 1/1/2016 – 

30/6/2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.») στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr όπου και θα παραμείνουν 

στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 
σύνταξης και δημοσιοποίησής τους. 

 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του 

Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.hygeia.gr/
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1) Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2016  

 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημ. 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 8 178.539 183.922 75.776 79.025

Υπεραξία επιχείρησης 82.706 82.706 0 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 70.776 72.270 1.477 1.562

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 10 0 0 155.421 154.806

Επενδύσεις σε ακίνητα 150 151 150 151

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 971 940 400 417

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12.707 12.643 7.871 7.741

Σύνολο 345.849 352.632 241.095 243.702

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 5.638 5.752 1.264 1.446

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 11 82.232 63.577 55.238 41.709

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 7.067 7.289 3.783 4.260

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ
45 45 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 12 4.265 14.241 2.643 8.690

Σύνολο 99.247 90.904 62.928 56.105

Σύνολο Ενεργητικού 445.096 443.536 304.023 299.807

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 13 125.350 125.350 125.350 125.350 

Υπερ το άρτιο 303.112 303.112 303.112 303.112 

Λοιπά αποθεματικά 5.146 5.158 5.134 5.134 

Αποτελέσματα εις νέον (311.001) (315.285) (284.551) (291.065)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 122.607 118.335 149.045 142.531

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.388 1.405

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 123.995 119.740 149.045 142.531

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 35.275 36.229 7.701 8.301

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15.567 14.955 9.472 9.019

Επιχορηγήσεις 175 175 0 0

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 14 1.705 427 1.250 0

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 11.532 12.458 2.289 2.289

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 623 1.049 283 305

Σύνολο 64.877 65.293 20.995 19.914

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 75.986 79.273 31.399 35.037

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 954 21 0 0

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 14 158.590 159.391 93.865 94.519

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20.694 19.818 8.719 7.806

Σύνολο 256.224 258.503 133.983 137.362

Σύνολο Υποχρεώσεων 321.101 323.796 154.978 157.276

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 445.096 443.536 304.023 299.807

Ποσά σε € '000 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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2) Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2016 

 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 

Σημ. 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις 16 116.669 114.524 64.458 64.496

Κόστος πωληθέντων (96.262) (101.534) (51.955) (57.689)

Μικτό Κέρδος 20.407 12.990 12.503 6.807

Έξοδα διοίκησης (9.967) (10.943) (2.778) (3.258)

Έξοδα διάθεσης (2.384) (2.632) (692) (881)

Λοιπά έσοδα 1.642 3.458 386 2.236

Λοιπά έξοδα (461) (798) (158) (58)

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) 9.237 2.075 9.261 4.846

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (489) (188) (401) (3.994)

Χρηματοοικονομικά κόστη (5.405) (5.381) (3.082) (3.180)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4 797 1 365

Έσοδα από μερίσματα 0 0 6 29

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 3.347 (2.697) 5.784 (1.934)

Φόρος εισοδήματος 17 922 932 730 657

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 4.269 (1.765) 6.514 (1.277)

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής 4.284 (1.723)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (15) (42)

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 18.239 11.884 13.679 9.387

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Εγκ.34) 18.251 11.904 13.699 9.391

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ποσά σε € '000 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 4.269 (1.765) 6.514 (1.277)

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

(12) (12) 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (12) (12) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 4.257 (1.777) 6.514 (1.277)

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής 4.272 (1.735)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (15) (42)

Κέρδη ανά μετοχή

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 21 0,0140 (0,0056) 0,0213 (0,0042)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΠοσά σε € '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ
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3) Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε 

την 30η Ιουνίου 2016 

 

 
 
 

 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 
  

Ποσά σε € '000
Αριθμός 

Μετοχών
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες 

της μητρικής

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2015 305.732.436 125.350 303.112 4.907  (289.698) 143.671 2.558 146.229

Άυξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε 
θυγατρικές

0 0 0 901 901  (901) 0

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0 0  (13)  (13)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 901 901  (914)  (13)

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0  (1.723)  (1.723)  (42)  (1.765)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 

0 0  (12) 0  (12) 0  (12)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0  (12) 0  (12) 0  (12)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0  (12)  (1.723)  (1.735)  (42)  (1.777)

Υπόλοιπο την 30/6/2015 305.732.436 125.350 303.112 4.895  (290.520) 142.837 1.602 144.439

Υπόλοιπο την 1/1/2016 305.732.436 125.350 303.112 5.158  (315.285) 118.335 1.405 119.740

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0 0  (2)  (2)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0 0  (2)  (2)

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 4.284 4.284  (15) 4.269

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εξωτερικού 

0 0  (12) 0  (12) 0  (12)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0  (12) 0  (12) 0  (12)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0  (12) 4.284 4.272  (15) 4.257

Υπόλοιπο την 30/6/2016 305.732.436 125.350 303.112 5.146  (311.001) 122.607 1.388 123.995

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000
Αριθμός 

Μετοχών
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες 

της μητρικής

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2015 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (246.796) 186.800 186.800 

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 (1.277) (1.277) (1.277)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 (1.277) (1.277) (1.277)

Υπόλοιπο την 30/6/2015 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (248.073) 185.522 185.523 

Υπόλοιπο την 1/1/2016 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (291.065) 142.531 142.531 

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 6.514 6.514 6.514 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 6.514 6.514 6.514 

Υπόλοιπο την 30/6/2016 305.732.436 125.350 303.112 5.134 (284.551) 149.045 149.045 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4) Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2016 

 
 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 

 

Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου προ φόρων από συνεχιζ όμενη 

δραστηριότητα
3.347 (2.697) 5.784 (1.934)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 9.002 9.809 4.418 4.541 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 710 631 453 429 

Προβλέψεις 2.385 3.180 1.587 1.504 

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 4.000 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές (8) (37) (1) (6)

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 40 50 2 0 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 12 31 20 4 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (70) (117) 0 (114)

Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
457 175 400 0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 (11) 0 0 

Μη ταμειακά έξοδα 0 113 0 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (4) (797) (1) (365)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.335 5.311 3.082 3.182 

Μερίσματα 0 0 (6) (29)

Σύνολο προσαρμογών 17.859 18.338 9.954 13.146 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
21.206 15.641 15.738 11.212 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 85 (83) 182 49 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (20.750) (20.817) (15.516) (12.362)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (310) (291) (26) (111)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) (3.757) 15.974 (3.221) 9.525 

(24.732) (5.217) (18.581) (2.899)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.526) 10.424 (2.843) 8.313 

Καταβληθέντες τόκοι (4.606) (4.321) (2.609) (2.635)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (8.132) 6.103 (5.452) 5.678 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 8 (1.541) (2.422) (764) (1.137)

Αγορές ασώματων παγίων 9 (658) (892) (356) (381)

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 23 260 18 36 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 (3.410)

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 6 29 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1 4 1 4 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 0 (1.101)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.175) (3.050) (1.095) (5.960)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 2.619 549 2.500 0 

Δάνεια πληρωθέντα (2.176) (3.890) (2.000) 0 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (13) 0 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (104) (199) 0 0 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 337 (3.553) 500 0 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά 

ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις
(9.970) (500) (6.047) (282)

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην 

έναρξη της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
14.241 8.612 8.690 5.588 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα 

και δεσμευμένες καταθέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(6) 21 0 0 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 

καταθέσεις στη λήξη της περιόδου από συνεχιζ όμενες 

δραστηριότητες

4.265 8.133 2.643 5.306 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € '000
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Ε.  Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 
της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 

 
1. Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο 

 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.  
 

Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος 

Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής, στη 
Ιπποκράτους 21 & Ερυθρού Σταυρού (Τ.Κ 151 23). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι 

μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 

Τον Ιανουάριο του 2006 η «MARFIN INVESTMENT GROUP» απέκτησε τον έλεγχο της Εταιρείας και εντός των 
επόμενων μηνών προχώρησε σε μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες (εξαγορές, συγχωνεύσεις και ίδρυση 

νέων εταιρειών) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατά την 30/6/2016, είχε παρουσία σε 2 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διαθέτοντας συνολικά 4 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και την 

Αλβανία, με άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.219 κλινών με συνολικά 55 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες 
τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, απασχολώντας περισσότερους από 3.100 εργαζομένους και 

από 3.800 συνεργάτες ιατρούς. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται σημαντική εποχικότητα στις δραστηριότητες 

του Ομίλου μεταξύ των εξαμηνιαίων περιόδων. 
   

Η Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα εξής νοσοκομεία: το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, την ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, το ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ και το HYGEIA HOSPITAL 

TIRANA. 
 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής 

Βιολογίας & Κυτταρογενετικής ALPHA-LAB, του Διαγνωστικού Κέντρου BIO-CHECK στο κέντρο της Αθήνας και 
του ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ στο Περιστέρι. 

 
Επιπλέον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και 

ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (Y-LOGIMED A.E.).  

 
Τέλος, από το Μάιο του 2013 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται και στον κλάδο της έρευνας, παραγωγής και 

εμπορίας καλλυντικών με τη σύσταση της εταιρείας BEATIFIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ. 

 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες, καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας μέσω των δημοσίων ταμείων τους και ασφαλιστικών οργανισμών. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο Όμιλος, σεβόμενος τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επεδίωξε να 
συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το 

περιβάλλον.  
 

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελεί θυγατρική εταιρεία της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.» (MIG). 

 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 30/6/2016 απασχολούσε 1.307 υπαλλήλους έναντι 1.338 την 30/6/2015, ενώ ο Όμιλος την 

30/6/2016 απασχολούσε 3.193 υπαλλήλους έναντι 3.141 την 30/6/2015. 
 

  

http://www.hygeia.gr/
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2. Δομή και δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου 
 

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι οι εξής:  
 

Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Έδρα Δραστηριότητα 

% 

Συμ/χής 

Μέθοδος 

Ενοποιήσης 

Σχέση 

Συμ/χής 

Ανέλεγκτες 
Φορ/κές 

Χρήσεις 

1 ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας ΜΗΤΡΙΚΗ 2009-2015 

 Θυγατρικές του ΥΓΕΙΑ 

    

 

 
2 ΜΗΤΕΡΑ A.E. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 99,49% 

Ολική 

Ενοποίηση 

Άμεση & 

Έμμεση 2011-2015 

3 ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. Ελλάδα 

Συμμετοχή στην εταιρεία 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Άμεση 2010-2015 

4 ΛΗΤΩ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 93,65% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2015 

5 ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 

Συμμετοχή στην εταιρεία 

ΛΗΤΩ ΑΕ 88,17% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2015 

6 ΑΛΦΑ-LAB A.E. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 93,65% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2015 

7 ΛΗΤΩ LAB A.E. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 89,19% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2015 

8 HYGEIA HOSPITAL-TIRANA ShA. Αλβανία Υπηρεσίες υγείας 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Άμεση - 

9 Y-LOGIMED Α.Ε. Ελλάδα 

Εισαγωγή, εμπορία και 

εφοδιασμός 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 100,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Άμεση 2010-2015 

10 Y-PHARMA A.E. Ελλάδα 

Εμπορία φαρμακευτικών 
ειδών και ειδών ιατρικής 
γενικής χρήσεως 85,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Άμεση 2010-2015 

11 ANIZ A.E. Ελλάδα 
Εκμετάλλευση κυλικείων 
εστιατορίων 70,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Άμεση 2010-2015 

12 
BIO-CHECK INTERNATIONAL 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 100,00% 

Ολική 
Ενοποίηση Έμμεση 2010-2015 

13 

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Έμμεση 2010-2015 

14 BEATIFIC A.E. Ελλάδα 

Έρευνα, παραγωγή και 

εμπορία καλλυντικών  100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση Άμεση 2014-2015 

 

 
3. Πλαίσιο κατάρτισης των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με ημερομηνία 

30 Ιουνίου 2016, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Ιουνίου 2016 έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 
συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογες αξίες και με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητάς (going concern), αφού ληφθούν υπόψη και όσα αναφέρονται στη Σημείωση 22.1. 
 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, είναι σύμφωνες 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή Διερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, και ειδικότερα είναι σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 
περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις 

που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 
31ης Δεκεμβρίου 2015. 

 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 

κρίσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές παραδοχές 
για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι 
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εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά 
δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που 

θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και οι κρίσεις δεν έχουν μεταβληθεί 
σε σχέση με τις αντίστοιχες της 31/12/2015, ενώ δεν περιέχουν ασυνήθη γεγονότα που να απαιτούν 

περαιτέρω γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου δεν εμφανίζει σημαντική εποχικότητα.  

 
Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ. 

 

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

 
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 

31/12/2015, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1/1/2016 όπως 
παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο. 

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

4.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2016 ή 

μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από 

Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από 

κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για 

τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και 

το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι 

αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 

βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, 

διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 
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καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). 

Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, 

αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. 

Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 2012-

2014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές 

στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις 

συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και 

ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις, η οποία δεν κρίνεται σημαντική.  

4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του 

ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των 

οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την 

τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Ο Όμιλος θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του 

Προτύπου. 
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 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις 

αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι 

βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας 

πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας 

ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό 

του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 

«Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1/1/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα 

ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων 

μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ 

αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 

και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας 

μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή 

εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον 

Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν 

αναμονή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου 

της καθαρής θέσης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας 

την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1/1/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 

λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου 

του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν 

και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») 

- για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις 

συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1/1/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται 

στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι 

οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από 

ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 

15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή 

των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση 

εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 

εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε 

μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1/1/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός 

της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων 
τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση 

εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και 
μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που 

διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση 
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παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης 
σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με 

μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

5. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 
κρίσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές παραδοχές 

για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι 

εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά 
δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που 

θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. Για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων 
και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν 

υιοθετηθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου, καθώς και οι κύριες 

πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι ίδιες με εκείνες, που είχαν υιοθετηθεί κατά την 
κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός 

των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 22 αναφορικά με τις επιδράσεις που έχουν στην ελληνική 
οικονομία και το πλαίσιο δραστηριοποίησης του Ομίλου οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, ενώ δεν περιέχουν 

ασυνήθη γεγονότα που να απαιτούν περαιτέρω γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

 

6. 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. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων και έχει καθορίσει δύο 
λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Συγκεκριμένα, 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. Η απαιτούμενη πληροφόρηση ανά 
λειτουργικό τομέα έχει ως εξής:  

 

Τα έσοδα και κέρδη, τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε λειτουργικού τομέα παρουσιάζονται 
ως ακολούθως: 
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Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται 
ως εξής: 

 

 
 
 

 

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

 
 

Ποσά σε € '000 Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας

Σύνολο από 
συνεχιζ ομένες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Πωλήσεις

- σε εξωτερικούς πελάτες 113.698 2.971 116.669 116.669

- διατομεακές πωλήσεις 1.938 13.796 15.734 15.734

Καθαρές πωλήσεις τομέα 115.636 16.767 132.403 132.403

Αποσβέσεις  (8.964)  (38)  (9.002)  (9.002)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1 3 4 4

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (5.369)  (36)  (5.405)  (5.405)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων περιόδου 4.457  (1.110) 3.347 3.347

Στοιχεία ενεργητικού της 30/6/2016 493.287 43.946 537.233 537.233

Ποσά σε € '000 Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας

Σύνολο από 
συνεχιζ ομένες 

δραστηριότητες
Σύνολο

Πωλήσεις

- σε εξωτερικούς πελάτες 111.805 2.719 114.524 114.524

- διατομεακές πωλήσεις 2.037 14.118 16.155 16.155

Καθαρές πωλήσεις τομέα 113.842 16.837 130.679 130.679

Αποσβέσεις  (9.765)  (44)  (9.809)  (9.809)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 795 2 797 797

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (5.345)  (36)  (5.381)  (5.381)

Κέρδη προ φόρων περιόδου  (2.150)  (547)  (2.697)  (2.697)

Στοιχεία ενεργητικού της 30/6/2015 547.066 46.645 593.711 593.711

Στοιχεία ανά λειτουργικό Τομέα την 30/6/2016

Στοιχεία ανά λειτουργικό Τομέα την 30/6/2015 

Γεωγραφικά Στοιχεία 30/6/2016 30/6/2015

Ποσά σε € '000 Πωλήσεις
Στοιχεία 

ενεργητικού
Πωλήσεις

Στοιχεία 
ενεργητικού

Ελλάδα 122.293 497.855 121.783 552.503

Λοιπές χώρες 10.110 39.378 8.896 41.208

Σύνολο 132.403 537.233 130.679 593.711
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7. Υποχρεώσεις άρθρου 100 του Ν.4172/2013  

 
Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής:  

α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 

φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αναζητείται εκ μέρους του 

ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε 
εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση σε λογαριασμό τραπέζης 

που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου 
παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλόμενου ποσού 

εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε 

κάθε συμβαλλόμενο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ, 

έναντι των παρεχόμενων για τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. 
Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 

πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα. Το συνολικό ποσό της επιστροφής 
(claw-back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και 

την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν 
τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.  

β) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 

φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως 
άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως έκπτωση (Rebate) για κάθε μήνα. 

Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ενσωματώνεται από 1/1/2016 στα εκδοθέντα 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Οι διατάξεις των αναφερόμενων περιπτώσεων (α) και (β) έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2013 και διάρκεια 

έως 31/12/2018 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ.Γ5/63587/20.8.2015. 
 

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προκάλεσε την προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στο ΣτΕ, 
υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση της είσπραξης των οφειλόμενων 

ποσών, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το μέρος που υπερβαίνει το 
μηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι εν λόγω προσφυγές κατατέθηκαν την 27/9/2013 και 

Πίνακας Συμφωνίας

Ποσά σε € '000

Πωλήσεις Τομέων 30/6/2016 30/6/2015

Συνολικές Πωλήσεις Τομέα 132.403 130.679

Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων  (15.734)  (16.155)

Σύνολο 116.669 114.524

Κέρδη ή Ζημιές 30/6/2016 30/6/2015

Συνολικά Κέρδη / (Ζημίες) Τομέων 3.347  (2.697)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων περιόδου 3.347  (2.697)

Στοιχεία ενεργητικού 30/6/2016 30/6/2015

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τομέα συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων

537.233 593.711

Απαλοιφές ενδοτομεακών στοιχείων ενεργητικού  (92.137)  (150.175)

445.096 443.536
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8/11/2013, ενώ η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως ορίσθηκε αρχικά για την 26/11/2013 και έπειτα από 
αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναμένεται η έκδοση απόφασης του ΣτΕ. 

 
Ο ΕΟΠΥΥ την 28η Μαΐου 2014, την 18η Νοεμβρίου 2014, την 2α Ιουλίου 2015, την 9η Δεκεμβρίου 2015 και 

την 6η Απριλίου 2016 κοινοποίησε με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις κλινικές και τα 

διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τα ποσά του rebate και claw-back που αντιστοιχούν στη χρήση 2013 
στο πρώτο εξάμηνο του 2014 και στη χρήση 2015 συνολικού ύψους €61,9εκ. περίπου συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά, όπως αναφέρεται στις εν λόγω μηνύματα κοινοποιήσεις , δεν 
είναι οριστικά καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία εκκαθάρισης των υποβολών για τις 

αντίστοιχες περιόδους. 

 
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου προχώρησαν σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των από 28/5/2014, 18/11/2014, 22/5/2015, 9/12/2015 και 6/4/2016 
πράξεων έκδοσης από τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw-back) και ποσά 

επιστροφής (rebate) που αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013, 2014 και 2015. 

 
Επιπλέον, στις 11/11/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας με την οποία 

γνωστοποιούνται τα μέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση 
καθορίζεται στα 235 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και Ειδικών, 

πλην ψυχιατρικών κλινικών. Επιπροσθέτως, περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού του claw-back ανά 
κλινική για το 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν καθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι θα 

προκύψουν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2013. 

 
Μέχρι στιγμής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-back που 

αντιστοιχεί σε κάθε κλινική του Ομίλου λόγω α) μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών 
όλου του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών για το 2013, και β) μη γνωστοποίησης, από πλευράς ΕΟΠΥΥ, όλων 

των παραμέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), οι οποίες μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή 

προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back 
για το 2014 και 2015 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου των αναφερόμενων 

ετών και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά ότι με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ήδη επιβαρυνθεί με επαρκή ποσά 

καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του Claw-back και του Rebate και δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική 
μεταβολή. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος 
των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει 

απομειώσει τις απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περιόδου 1/1/2013-30/6/2016 με το ποσό των €79εκ. περίπου ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) και των 

μεταγενέστερων σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

 
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου, με βάση τα κοινοποιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ 

ενημερωτικά, για claw-back και rebate, σημειώματα, προχώρησαν αποκλειστικά και μόνο για λόγους 
φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 1113/2.6.2015, στην έκδοση 

των αντίστοιχων τιμολογίων επιστροφών για τις περιόδους 1/1/2013-30/6/2014 και 1/1/2015-31/12/2015. 

 
Επιπλέον, την 18η Μαρτίου 2015 κοινοποιήθηκαν με βάση την ισχύουσα σύμβαση από τη συμβαλλόμενη 

Ελεγκτική Εταιρεία στις κλινικές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ τα αποτελέσματα του διοικητικού και 
ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 1/1/2013-31/12/2013. 

Με βάση τα γνωστοποιηθέντα πορίσματα, οι μη αποδεκτές δαπάνες ανέρχονται περίπου στα €5,8 εκ. Οι 
συμβαλλόμενες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές του Ομίλου έχουν ήδη προχωρήσει, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε 

υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρημάτων. Με δεδομένο ότι η οριστικοποίηση των ποσών των μη 

αποδεκτών δαπανών προϋποθέτει την έκδοση των σχετικών τελεσίδικων αποφάσεων για το σύνολο του 
κλάδου, δεν μπορεί, στην παρούσα φάση, να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τελικό ποσό των περικοπών της ως 

άνω περιόδου.  Επισημαίνεται, ότι ο διοικητικός και ιατρικός έλεγχος των υποβολών όλων των κλινικών του 
κλάδου προς τον ΕΟΠΠΥ των χρήσεων 2012, 2014 και 2015 δεν έχει, μέχρι στιγμής, ξεκινήσει. 

 



                                                                
 
 

32 

 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), (ΦΕΚ Α 184 31-12-2015) αποφασίσθηκε ότι η ισχύς των 
υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, 

πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη 
παραταθεί, να παραταθεί έως τις 30/6/2016. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 52 του υπ αριθ. 4410/2016 

Νόμου (αρ. ΦΕΚ 141/3-8-2016) παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων 

των παρόχων υγείας μέχρι την ολοκλήρωση των νέων συμβάσεων. 
 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ’ αρ. 4368/2016  Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ( αρ. ΦΕΚ 21/21-2-2016), οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην 

φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό 
μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών 

ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να 
ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, πλην 

φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από την 

εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του 
άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α΄167). 

 
8. Ενσώματα πάγια 

 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, ο Όμιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 1.541 χιλ. και € 

764 χιλ. αντίστοιχα, για αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε απόκτηση 

ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και βελτιώσεις ήδη υπάρχοντος, αλλά και σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων. 
 

9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, ο Όμιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 658 χιλ. και € 

356 χιλ. αντίστοιχα, για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε ανάπτυξη 
λογισμικού και απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων.  

 
10. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
Η μεταβολή στις επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρείας οφείλεται στην συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΒΕΑΤΙFIC A.E.» που είχε αποφασιστεί με την από 27/5/2016 απόφαση 

της Έκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσό των € 615 χιλ. Μετά την παραπάνω 
ΑΜΚ δεν μεταβάλλεται η άμεση συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στη θυγατρική καθώς ήδη ανέρχεται στο 100%. 

 
11. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

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

 

 
 

Ποσά σε € '000

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 91.867 71.900 56.250 43.286

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 0 0 6.583 5.128

Γραμμάτια Εισπρακτέα 20.621 19.723 14.051 13.530

Επιταγές Εισπρακτέες 2.142 2.179 248 209

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (32.402) (30.265) (21.894) (20.444)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 82.228 63.537 55.238 41.709

Προκαταβολές σε προμηθευτές 4 40 0 0

Σύνολα 82.232 63.577 55.238 41.709

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων από τρίτους οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση καταβολής 
οφειλομένων προς τις  εταιρείες του Ομίλου με τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).  

Σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (rebate και claw-back – βλ. 
Σημείωση 7), οι εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους κατά την περίοδο 1/1/2016-30/6/2016 εμφανίζονται 

απομειωμένες κατά ποσό € 9.278χιλ. για τον Όμιλο και € 4.699χιλ. για την Εταιρεία. Συνολικά από την 

εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (ήτοι 1/1/2013), οι εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους στις 
30/6/2016 εμφανίζονται απομειωμένες κατά € 78.968 χιλ. για τον Όμιλο και € 41.617 χιλ. για την Εταιρεία. 

 
12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια, που βασίζονται σε μηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων τραπεζών.  

 
Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου, το οποίο είναι προσωρινά δεσμευμένο την 30/6/2016 

ανέρχεται σε ποσό €60 χιλ. (31/12/2015: €189 χιλ.).  

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες ανήλθαν για τον Όμιλο σε €1,25 χιλ. 
(30/6/2015: €2 χιλ.) και την Εταιρεία σε € 604 (30/6/2015: €2 χιλ.) και συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι 

«Χρηματοοικονομικά Έσοδα». 
 

13. Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά υπέρ το άρτιο  
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα 

χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€ 125.350.299) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσια 
πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα έξι (305.732.436) κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του € (€0,41) η καθεμία και είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

14. Δάνεια  
 

Ο Όμιλος δεν έχει δάνεια αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες. Η λογιστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων 
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς τα δάνεια έχουν αναχρηματοδοτηθεί ή έχουν υποστεί 

τροποποιήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και κατ’ επέκταση το επιτόκιο προεξόφλησης που θα 
χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας εκτιμάται παρόμοιο με τα επιτόκια που ο Όμιλος 

καταβάλει.  

 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2016, 

ήταν για τις μακροπρόθεσμες βάσει σύμβασης δανειακές υποχρεώσεις 6,04% (έναντι 6,15% το 2015) και για 
τις βραχυπρόθεσμες βάσει σύμβασης δανειακές υποχρεώσεις 5,95% (έναντι 5,92% το 2015). Αντίστοιχα, για 

την Εταιρεία το επιτόκιο δανεισμού για τις μακροπρόθεσμες βάσει σύμβασης δανειακές υποχρεώσεις 

ανερχόταν σε 6,15% (έναντι 6,28% το 2015) και για τις βραχυπρόθεσμες βάσει σύμβασης δανειακές 
υποχρεώσεις ανερχόταν σε 5,92% (έναντι 6,78% το 2015). 

 
Την 30/6/2016 τα δάνεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ανέρχονται σε € 160.295 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 158.590 χιλ. 

αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

 
Για το ομολογιακό δάνειο του ΥΓΕΙΑ ποσού € 92,8 εκ., κατά την 24/05/2016 ποσό € 16,5 εκ. αφορά σε μη 

καταβληθείσες συμβατικές δόσεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο του δανείου του ΥΓΕΙΑ έχει αναταξινομηθεί 
στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Ομοίως, για το ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής ΜΗΤΕΡΑ 

ποσού € 41,8 εκ. ποσό € 2 εκ. αφορά σε μη καταβληθείσες συμβατικές δόσεις της 17/05/2016. 
 

Για τα ανωτέρω δάνεια, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ήδη με επιστολή του προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες έχει αιτηθεί 

για τη χρήση 2016 την τροποποίηση των υφιστάμενων όρων των δανειακών συμβάσεων αναφορικά με τις 
καταβαλλόμενες δόσεις δανείου και την τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών με στόχο την εξασφάλιση 

πρόσθετης βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. Επιπλέον, για τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια ο όμιλος ΥΓΕΙΑ 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την συνολική τους αναδιάρθρωση 
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συμπεριλαμβανομένων και των δόσεων που αναμένεται να καταβληθούν εντός του 2016. Η σχετική συμφωνία 
αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες Τράπεζες σύμφωνα με τη Διοίκηση του ομίλου ΥΓΕΙΑ, αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί εντός του 2016. 
 

Τον Μάρτιο του 2016 η θυγατρική εταιρεία ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A. προχώρησε στην αναδιάρθρωση 

του συνολικού δανεισμού της ύψους € 18,3 εκ. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Με την ολοκλήρωση της 
αναδιάρθρωσης, το μεγαλύτερο μέρος της αποπληρωμής των δόσεων κεφαλαίου του δανείου μετατέθηκε στη 

λήξη της σύμβασης, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η τροποποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών.  
Ωστόσο, κατά την 30/06/2016 η θυγατρική εταιρεία δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με υφιστάμενους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες και κατ’ επέκταση προέβη στην ταξινόμηση του εν λόγω δανείου στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις βάσει των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1. Η διοίκηση του Ομίλου θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την θεραπεία των εν λόγω δεικτών. 

 
15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : 
 

 
 

 

16. Πωλήσεις  
 

 
 

 

17. Φόρος εισοδήματος 

 
Το έξοδο του φόρου εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται κατά την περίοδο 01/01-30/6/2016 

και τη συγκριτική της ως ακολούθως: 
 

 
 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008  

2009 και 2010 της θυγατρικής  εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. Ο έλεγχος καταλόγισε στη θυγατρική εταιρεία 

λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 807 χιλ. 

Ποσά σε € '000

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

Προμηθευτές 58.439 59.412 8.531 11.942

Επιταγές Πληρωτέες 3.840 4.254 2.891 3.039

Προκαταβολές πελατών 3.757 3.207 1.351 552

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 0 0 12.415 9.635

Λοιπές υποχρεώσεις 9.950 12.400 6.211 9.869

Σύνολο 75.986 79.273 31.399 35.037

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € '000

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Πωλήσεις προϊόντων 1.827 1.764 0 0

Πωλήσεις εμπορευμάτων 2.163 1.919 0 0

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 112.679 110.841 64.458 64.496

Σύνολο 116.669 114.524 64.458 64.496

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € '000 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Τρέχον έξοδο φόρου 126 662 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων  (1.018)  (1.594)  (730)  (657)

Διαφορές φορολογικού ελέγχου  (30) 0 0 0

Σύνολο φόρου εισοδήματος 
συνεχιζ όμενης δραστηριότητας

 (922)  (932)  (730)  (657)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεχιζ όμενες δραστηριότητες Συνεχιζ όμενες δραστηριότητες
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περίπου. Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία για τις ανωτέρω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, είχε 
επιβαρύνει με τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις των σχετικών ετών με αντίστοιχο ποσό.  

 
Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2009 και 2010 της Εταιρείας.  

 

 
18. Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 
18.1 Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/6/2016 και την 31/12/2015, έχουν ως εξής: 
 

 
 
18.2 Εμπράγματα Βάρη 
 

Επί των ενσώματων παγίων στοιχείων του Ομίλου κατά την 30/6/2016 υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού 

€187,4εκ. (2015: €198,4εκ.) έναντι δανεισμού και για την Εταιρεία, τα εμπράγματα βάρη ανέρχονται στο ποσό 
των €116,8εκ. (2015 € 127,7εκ.). 

 
18.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 
Ο Όμιλος μισθώνει αυτοκίνητα, γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, 

ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα 

σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 
 

 
 

18.4. Δικαστικές υποθέσεις 
 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας. Πιο αναλυτικά: 
 

Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες  

ΥΓΕΙΑ 
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και υποθέσεις ιατρικής 
ευθύνης. Για την πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών η Εταιρεία διαθέτει κάλυψη επαγγελματικής αστικής 

ευθύνης βάσει συμβολαίων ασφάλισης που έχει συνάψει. Η Εταιρεία την 30/6/2016 έχει διενεργήσει 

προβλέψεις ύψους € 1,6εκ. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν 
της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς 

Ποσά σε € '000 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

Εγγυήσεις

Eγγυήσεις σε τρίτους 48 38 0 0

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 198 198 30 30

Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού των 
θυγατρικών 36.594 37.529 36.080 37.013

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών 
προγραμμάτων 28 28 0 0

Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς
2 12 2 2

Σύνολο εγγυήσεων 36.870 37.805 36.112 37.045

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 2.255 1.813 980 550

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 5.800 4.839 2.489 1.974

Άνω των  5 ετών 780 842 247 374

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 8.835 7.494 3.716 2.898

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα 
αποτελέσματα της λειτουργίας της. 

 
ΜΗΤΕΡΑ 

Η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς 

δικαστικές υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Η εταιρεία την 30/6/2016 έχει διενεργήσει 
προβλέψεις ύψους € 8,3εκ. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν 

της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς 
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή στα αποτελέσματα 

της λειτουργίας του. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας τους. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ την 30/6/2016 

έχει διενεργήσει προβλέψεις ύψους € 481χιλ. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι των εταιρειών του Ομίλου 

εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις 
αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική 

θέση του Ομίλου, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους. 
 

18.5 Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιρειών του Ομίλου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές 

παρουσιάζονται στη Σημείωση 2 ανωτέρω.  

Για τις χρήσεις 2011-2014 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από την Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Για τη 

χρήση 2015 διενεργείται φορολογικός έλεγχος από την Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση 
του φορολογικού ελέγχου η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 
 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 
αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά 

φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα 
χρήσης και στις ταμειακές ροές του Ομίλου.  

 
18.6 Λοιπές δεσμεύσεις 

 

Οι λοιπές δεσμεύσεις του Ομίλου κατά την 30/6/2016 και την 31/12/2015, έχουν ως εξής: 
 

 
 

Οι λοιπές δεσμεύσεις του Ομίλου αφορούν σε δεσμεύσεις για αγορά ιατρικού εξοπλισμού της θυγατρικής 
εταιρείας HYGEIA HOSPITAL-TIRANA. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει λοιπές δεσμεύσεις κατά την 30/6/2016 ούτε και κατά τη συγκριτική περίοδο. 
  

Ποσά σε € '000 30/6/2016 31/12/2015

Λοιπές Δεσμεύσεις

Εντός 1 έτους 432 432

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 705 921

Σύνολο λοιπών δεσμεύσεων 1.137 1.353

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές 
 

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Οι 

συναλλαγές αυτές, μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
του Ομίλου απαλείφονται κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

AE

ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA ShA

ΛΗΤΩ LAB AE Y-LOGIMED AE Y PHARMA AE ANIZ  AE BEATIFIC AE BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 1.164.984 8.608 0 1.413 75.906 0 0 0 33.754 3.000 89.665 80.858 1.458.188

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 103.531 0 4.361 0 500 0 0 0 0 0 4.860 1.402 1.001 115.655

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 966 26.400 0 630 0 0 0 0 0 0 27.996

ΑΛΦΑ LAB AE 375.149 274.901 78.150 0 0 17.060 0 0 0 0 0 10.343 1.162 756.764

Y-LOGIMED AE 9.522.453 3.477.716 553.388 0 3.244 208.067 0 0 600 0 2.957 10.430 8.828 13.787.683

ANIZ A.E. 11.842 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 12.086

BEATIFIC AE 319 98 0 0 0 -3.720 0 0 0 0 0 0 0 -3.303

BIOCHECK AE 65.361 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.431

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 62.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.465

ΣΥΝΟΛΟ 10.141.120 4.917.768 644.507 966 31.556 297.313 630 244 600 33.754 10.817 111.840 91.849 16.282.965

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2016 - 30.06.2016

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE
ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA SA

ΛΗΤΩ LAB AE Y-LOGIMED AE Y PHARMA AE ANIZ  AE BEATIFIC AE BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 1.299.763 1.227 0 0 40.996 0 337 0 33.225 2.995 66.526 67.517 1.512.586

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 142.065 0 1.945 0 0 0 0 0 0 0 4.923 167 1.277 150.377

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 948 26.400 0 612 0 0 0 0 0 0 27.960

ΑΛΦΑ LAB AE 297.098 306.582 80.531 0 0 22.135 0 0 0 0 0 7.639 541 714.527

Y-LOGIMED AE 10.185.883 2.993.951 486.462 0 3.439 412.956 0 0 600 0 3.302 8.732 60.048 14.155.373

ANIZ A.E. 10.224 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 10.467

BEATIFIC AE 1.007 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.378

BIOCHECK AE 61.694 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.934

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 64.630 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.730

ΣΥΝΟΛΟ 10.762.601 4.601.007 570.165 948 29.839 476.087 612 580 600 33.225 11.220 83.064 129.383 16.699.332

Π

Ω

Λ

Η

Τ

Η

Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  1.1.2015 - 30.06.2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

AE

ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA ShA

ΛΗΤΩ LAB AE Y-LOGIMED AE BEATIFIC AE BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 3.760.190 109.544 8.610 205.080 2.054.713 0 0 78.494 605.813 545.015 7.367.458

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 481.907 0 35.922 0 615 238.613 0 0 20.202 2.731 6.891 786.881

ΛΗΤΩ Α.Ε. 2.805 0 0 9.276 60.852 0 3.520 0 259 16.814 0 93.527

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 0 0 260.561 0 0 0 0 0 0 0 0 260.561

ΑΛΦΑ LAB AE 37.528 168.798 147.744 0 0 50.015 0 0 0 59.793 2.084 465.962

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 32.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.837

Y-LOGIMED AE 11.667.566 17.663.632 3.679.850 0 15.040 1.030.794 0 0 53.613 132.104 151.032 34.393.631

Y PHARMA 146.677 23.090 19.558 0 0 0 0 1.914 7.900 0 0 199.138

ANIZ A.E. 15.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.817

BEATIFIC A.E. 8.000 0 0 0 0 14.270 0 0 0 0 0 22.270

BIOCHECK AE 11.431 1.239 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12.680

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 10.265 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.365

ΣΥΝΟΛΟ 12.414.833 21.617.050 4.253.179 17.886 281.597 3.388.405 3.520 1.914 160.467 817.256 705.022 43.661.128

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ  30.06.2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ AE ΛΗΤΩ ΑΕ

ΛΗΤΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

AE

ALFA LAB ΑΕ

HYGEIA 

HOSPITAL  

TIRANA ShA

ΛΗΤΩ LAB AE Y-LOGIMED AE BEATIFIC AE BIOCHECK AE
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0 2.444.156 99.264 8.610 203.373 1.993.807 0 0 690.386 518.615 464.156 6.422.366

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 365.901 0 31.561 0 0 238.613 0 0 15.167 1.329 5.890 658.461

ΛΗΤΩ Α.Ε. 0 0 0 8.275 33.502 0 2.867 0 259 16.814 0 61.718

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88

ΑΛΦΑ LAB AE 41.370 155.838 79.594 0 0 47.850 0 0 0 52.204 1.463 378.319

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 32.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.837

Y-LOGIMED AE 8.960.010 17.326.438 3.234.829 0 31.044 824.544 0 0 49.971 119.788 80.166 30.626.790

Y PHARMA 156.677 23.090 19.558 0 0 0 0 2.536 7.900 0 0 209.760

ANIZ A.E. 11.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.273

BEATIFIC A.E. 36.171 9.721 0 0 0 17.990 0 0 0 0 0 63.882

BIOCHECK AE 19.610 1.169 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20.789

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 10.983 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.083

ΣΥΝΟΛΟ 9.634.833 19.960.512 3.464.894 16.885 267.928 3.122.804 2.867 2.536 763.682 708.750 551.676 38.497.367

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ  31.12.2015
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις συναλλαγές με τις εταιρίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και με τις 
εταιρίες των Ομίλων MIG και Τράπεζα Πειραιώς. 

 

 
 

Ποσά σε €'000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2016 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2015

Πωλήσεις εμπ.των/υπηρεσίες

Θυγατρικές 0 1.295 0 1.434

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 780 543 795 793

Σύνολα 780 1.839 795 2.228

Ποσά σε €'000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2016 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2015

Λοιπά έσοδα/ έσοδα συμμετοχών

Θυγατρικές 0 163 0 78

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 124 49 375 50

Σύνολα 124 212 375 128

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €'000 30/6/2016 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2015

Αγορές εμπορευμάτων

Θυγατρικές 0 9.523 0 10.186

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 70 0 63 0

Σύνολα 70 9.523 63 10.186

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €'000 30/6/2016 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2015

Λοιπές δαπάνες

Θυγατρικές 0 618 0 577

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.700 3.783 5.858 3.942

Σύνολα 5.700 4.401 5.858 4.519

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €'000 30/6/2016 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2015

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 530 376 655 476

Σύνολα 530 376 655 476

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €'000 30/6/2016 30/6/2016 31/12/2015 31/12/2015

Απαιτήσεις

Θυγατρικές 0 7.367 0 6.422

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.740 2.408 11.801 7.279

Σύνολα 3.740 9.775 11.801 13.701

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €'000 30/6/2016 30/6/2016 31/12/2015 31/12/2015

Υποχρεώσεις

Θυγατρικές 0 12.415 0 9.635

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 93.299 60.610 94.624 61.895

Σύνολα 93.299 73.025 94.624 71.530

Αγορές Ενσώματων/Ασώματων 

Ακινητοποιήσεων
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20. Παροχές προς βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
 

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

 
 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές 

τους).  
 

21. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί του 

συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές).  
 

 
 

22. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  
 

22.1 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, 

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

ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2016 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: 

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχε ως εξής: 
 

 

Ποσά σε € '000

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.537 1.749 685 842

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 279 318 137 160

Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6 0 0 0

Σύνολο 1.822 2.067 822 1.002

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας 4.282.734  (1.723.003) 6.514.214  (1.277.016)

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 305.732.436 305.732.436 305.732.436 305.732.436

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0140  (0,0056) 0,0213  (0,0042)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € '000

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 1.350 0

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 75 76 355 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 63.391 12.595 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 15.003 6.645 623 0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 27.242 131.197 0 0

Σύνολο 105.711 150.513 2.328 0

30/6/2016

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Ποσά σε € '000

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 100 0

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 82 83 327 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 68.523 10.750 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 13.314 6.525 1.049 0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 23.702 135.524 0 0

Σύνολο 105.621 152.882 1.476 0

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2016 για την Εταιρεία αναλύεται ως 
εξής: 

 
 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχε ως εξής: 

 

 
 
Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης συγκεκριμένης δέσμης μέτρων, η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στη ψήφιση νέων 
φορολογικών μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η άμεση μετάταξη του ΦΠΑ από το 23% στο 24% 

στις παρεχόμενες από ιδιωτικές κλινικές υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης από 1η Ιουλίου 2016. 
Επιπλέον, παραμένουν σε ισχύ οι έλεγχοι και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι επηρεάζουν την 

ομαλή λειτουργία και προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την 
εξυπηρέτηση των ασθενών των κλινικών και διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου.  

 

Στην παρούσα φάση o Όμιλος εκμεταλλευόμενος το μέγεθος και τη φήμη του στην αγορά έχει διατηρήσει τη 
διαπραγματευτική του δύναμη παρά τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου και περιορισμού της κίνησης κεφαλαίων, 

κυρίως προς το εξωτερικό, όπου δραστηριοποιούνται οι κυριότεροι προμηθευτές υγειονομικού υλικού του 
Ομίλου Υγεία. Ο Όμιλος επιπλέον, εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έχει εξασφαλίσει 

συμφωνίες με τις κυριότερες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες παρέχουν σημαντική 

ρευστότητα μειώνοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό την έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο ανταγωνισμού και 
έλλειψης ταμειακών ροών. 

 
Κατά την 30/6/2016 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 156.977 χιλ. για τον Όμιλο και κατά το ποσό 
των €71.055 χιλ. για την Εταιρεία. Το γεγονός οφείλεται κυρίως στην αναταξινόμηση στις βραχυπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις των ομολογιακών δανείων της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 

λόγω της μη ικανοποίησης όρων των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων που αφορούν σε μη καταβληθείσες 
συμβατικές δόσεις ποσού €16,5εκ. για την Εταιρεία και ποσού €2 εκ. για την θυγατρική εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. 

Το θέμα αναμένεται να επιλυθεί, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, με την ολοκλήρωση της τροποποίησης 
των όρων των δανειακών υποχρεώσεων με τις πιστώτριες Τράπεζες. Ο Όμιλος ήδη με επιστολή του προς τις 

συνεργαζόμενες τράπεζες έχει αιτηθεί την τροποποίηση των υφιστάμενων όρων των ανωτέρω δανειακών 

συμβάσεων αναφορικά με τις καταβαλλόμενες δόσεις δανείου και την τήρηση των χρηματοοικονομικών 
δεικτών με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. Η σχετική συμφωνία 

αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες Τράπεζες σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2016.  

 

Το Μάρτιο του 2016 η θυγατρική εταιρεία ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A. προχώρησε στην αναδιάρθρωση 
του συνολικού δανεισμού της ύψους € 18,3 εκ. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Με την ολοκλήρωση της 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000
Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 1.250 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 27.561 3.838 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 6.363 2.356 283 0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 0 93.865 0 0

Σύνολο 33.924 100.059 1.533 0

30/6/2016

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Ποσά σε € '000
Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 0 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.183 3.854 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 5.547 2.259 305 0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 18.250 76.269 0 0

Σύνολο 54.980 82.382 305 0

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015



                                                                
 
 

41 

 

αναδιάρθρωσης, το μεγαλύτερο μέρος της αποπληρωμής των δόσεων κεφαλαίου του δανείου μετατέθηκε στη 
λήξη της σύμβασης, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η τροποποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Ωστόσο, κατά την 30/06/2016 η θυγατρική εταιρεία δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με υφιστάμενους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες και κατ’ επέκταση προέβη στην ταξινόμηση του εν λόγω δανείου στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις βάσει των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1. Η διοίκηση του Ομίλου θα προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την θεραπεία των εν λόγω δεικτών. 
 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητάς του. 
Συγκεκριμένα, οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου έχουν ήδη μετακυλήσει σε τρίτους 

σημαντικό μέρος του καταχωρηθέντος επί των οικονομικών καταστάσεων κόστους claw-back και rebate ενώ 

εκμεταλλευόμενος την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο ισχυροποιεί τις εμπορικές συνεργασίες 
επιδιώκοντας την εξασφάλιση πρόσθετου κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον, ο Όμιλος Υγεία χαίρει υψηλής 

αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της δυναμικής και 
κυρίαρχης πορείας του στην ελληνική αγορά. Παράλληλα έχει σημαντική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 

προμηθευτών του, λόγω των μεγάλων παραγγελιών που πραγματοποιούν και της εδραιωμένης θέσης του 

στην αγορά. Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί συνεχώς την υφιστάμενη κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές 
επιπτώσεις της αναλαμβάνοντας έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των 

ενδεχόμενων επιδράσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. 
 

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση του Ομίλου προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρήση της παραδοχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη και στα πλαίσια των τρεχουσών εξελίξεων στην Ελληνική 

οικονομία, εξέτασε τους κινδύνους που σχετίζονται με το μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 

στην Ελλάδα και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες του Ομίλου.    
 

23. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο  1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία του ενεργητικού ή υποχρεώσεις,  

Επίπεδο 2: τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα,  

Επίπεδο  3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη 
αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

Ακολούθως, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία κατά την 30/6/2016. 

 

 
 

Δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων.  

 
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του 

Ομίλου και της Εταιρείας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 
 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 Προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 Δανεισμός  

 Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Ποσά σε € '000 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες 

αξίες μέσω αποτελεσμάτων

- Oμολογίες  -  45  -  45 

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού  -  45  -  45 

Καθαρή εύλογη αξία  -  45  -  45 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της 

περιόδου αναφοράς χρησιμοποιώντας:
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24. Γεγονότα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς 
 

Την 4η Ιουλίου 2016 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι η Αρετή Σουβατζόγλου παραιτήθηκε από Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένοντας μη εκτελεστικό μέλος αυτού. 

 

Την 14η Ιουλίου 2016 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον κ.   
Βγενόπουλο Ανδρέα να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου-μη εκτελεστικού μέλους και την κ. Σουβατζόγλου   

Αρετή να παραμένει στο ΔΣ ως μη εκτελεστικό μέλος. Παράλληλα, καθήκοντα αντιπροέδρου–μη εκτελεστικού 
μέλους αναλαμβάνει ο κ. Ευστρατιάδης Γεώργιος και εκτελεστικού μέλους ο κ. Ιωάννης Ανδρέου. 

 

25. Έγκριση ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 
30η Ιουνίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. την 20 Σεπτεμβρίου 2016. 

 
 

 
Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2016 

 
   

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ  

ΑΔΤ ΑΑ050295 
 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ140679 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 
ΑΔΤ Ν294701 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ106335 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 
ΑΔΤ Σ028050 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
ΑΔΤ ΑΖ555377  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16310 

– Α’ ΤΑΞΕΩΣ 
   

   

   

   
   

 


