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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Χρήστος Αποστολόπουλος,
Aντιπρόεδρος, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α. οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2015 της Εταιρείας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με
τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τα
ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
β. η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη
θέση της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι, 29/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AK 038305

Β.Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Ξ 350622

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 519481
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2015 – 31.12.2015
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 43α, άρθρο 108 παράγραφος 3 και άρθρο 135 παράγραφος
2 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 και 8, της απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την
κλειόμενη εταιρική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και
τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας για την
χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους
στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία και ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την επόμενη
εταιρική χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ
της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.
Επίσης, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και
Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την χρήση 01/01/2015 –
31/12/2015, με την παράκληση όπως τις εγκρίνετε και απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ανωτέρω χρήση. Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από: την
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Χρήσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και τις
Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.
To έτος 2015 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος για το ελληνικό κράτος και είναι γνωστό το δυσχερές οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος μας. Ειδικότερα η αστάθεια που
προκλήθηκε από τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και η μεγάλη αβεβαιότητα των πρώτων επτά μηνών που
προήλθε από την παρατεταμένη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, το αβέβαιο αποτέλεσμα
αυτής σε συνδυασμό με τη στασιμότητα επίλυσης βασικών προβλημάτων, δημιούργησαν ένα ασταθές
οικονομικό περιβάλλον το οποίο επηρέασε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες οι
συνέπειες της κρίσης μειώθηκαν με αποτέλεσμα η οικονομία να κλείσει σε χαμηλότερους ρυθμούς ύφεσης από
τους προβλεπόμενους γεγονός που βοήθησε σε μια μικρή σταθεροποίηση.
Ανεπηρέαστος δεν έμεινε και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος του
Ιατρικού Αθηνών με συνέπεια το 2015 να ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Η
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η έλλειψη σταθερών προοπτικών και το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα των
καταναλωτών επηρεάζουν σοβαρά τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο
κλάδος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, προνομιακός πελάτης των ιδιωτικών κλινικών, σημείωσε μικρή
αύξηση στον τομέα των συμβολαίων ζωής και υγείας, γεγονός που σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή πολιτική
του Ομίλου βοήθησε στην αύξηση των εσόδων από τον συγκεκριμένο κλάδο.
Σημαντικές είναι οι συνέπειες στο χώρο της ιδιωτικής υγείας από την εφαρμοζόμενη πολιτική που ασκείται από
τον κύριο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα τον ΕΟΠΥΥ που επικεντρώνεται στην υπογραφή σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, στη μονομερή εφαρμογή rebate και clawback, στις εκκρεμείς πληρωμές.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο χαμηλός προϋπολογισμός για τις ιδιωτικές κλινικές του έτους 2015 ήταν ο
ίδιος με αυτόν του έτους 2014, ο οποίος σημειωτέον ήταν μειωμένος κατά 13% σε σχέση με αυτόν του 2014.
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Αυτό έχει ως συνέπεια να συνεχίζεται η εφαρμογή του rebate και του clawback στους συμβεβλημένους
παρόχους υγείας δημιουργώντας τους έτσι μεγάλη επιβάρυνση, όπως έγινε και τα προηγούμενα έτη 2013, 2014.
Στο θέμα της ταμειακής ρευστότητας, κατά τη διάρκεια του 2015 εκπληρώθηκαν με απόλυτη συνέπεια όλες οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου (μισθοδοσία, ιατροί, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, πληρωμή
προμηθευτών, τόκων δανείων κλπ.) Βέβαια υπήρξαν δυσκολίες οι οποίες προήλθαν κυρίως: 1) από την μη
πληρωμή του σημαντικού υπολοίπου των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων από τα έτη 2007 μέχρι 2011 παρά
τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας για το αντίθετο, 2) από την καθυστέρηση των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ και της
άμεσης εφαρμογής του clawback και του rebate η οποία στέρησε από τον Όμιλο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η
Διοίκηση του Ομίλου μας θεωρώντας άδικο το μέτρο, σταθερά και αποφασιστικά έχει ασκήσει όλα τα νόμιμα,
ένδικα μέσα επιτυγχάνοντας καταρχάς την αναστολή και τελικά ακύρωση εφαρμογής των πράξεων επιβολής του
claw back και του rebate που επιβλήθηκαν από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Κατά τη διάρκεια του 2015 η Διοίκηση ήταν σε διαρκή επικοινωνία και διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία των
πιστωτριών τραπεζών, ώστε να προχωρήσει σε ρύθμιση και αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου
εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή των τόκων των δανείων καθώς και την
αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου,
Είναι αυτονόητο ότι ο Όμιλος μας λειτουργεί σε ένα πολύ ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό
η Διοίκηση όπως και τα προηγούμενα έτη, παρακολουθώντας τις εξελίξεις από κοντά κατάφερε να κρατήσει
σταθερή την πορεία του Ομίλου υλοποιώντας μια σειρά ενεργειών απαραιτήτων για τη βιωσιμότητά του,
επανεξετάζοντας το μοντέλο λειτουργίας του με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών
λειτουργίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την πρωτοπορία του στην προσφορά υψηλών υπηρεσιών υγείας.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε άμεσα και δυναμικά προς:


Την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τον ασφαλιστικό κλάδο, αναπτύσσοντας κυρίως νέα προϊόντα
και αναπροσαρμόζοντας τις υπάρχουσες συμβάσεις υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων.



Την δυναμική προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής κυρίως αξιοποιώντας τη διασπορά του δικτύου
των κλινικών μας καλύπτοντας το ευρύτερα δυνατόν φάσμα νοσηλευομένων ανεξαρτήτως τόπου
διαμονής και οικονομικής δυνατότητας.



Τη σταθερή ανάπτυξη νέων συνεργασιών με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και την προσέλκυση
αξιόλογων ελλήνων ιατρών που τιμούν την Ελλάδα στην αλλοδαπή.



Την με οργανωμένο τρόπο προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό με τη συνέχιση της νοσηλείας
ικανοποιητικού αριθμού Λιβύων ασθενών, καθώς και με την υπογραφή συμφωνίων με τον όμιλο
Μουζενίδη για την προσέλκυση ασθενών από τη Ρωσία και άλλες χώρες, τα αποτελέσματα της οποίας
ήταν ήδη ορατά.



Τον έλεγχο και περιορισμό των σταθερών και μεταβλητών δαπανών, ο οποίος συμπεριέλαβε το σύνολο
των δαπανών (υλικά, αμοιβές τρίτων, εξοικονόμηση ενέργειας, επισκευές, συντηρήσεις κλπ).

Τέλος το 2015, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το σύνολο των Κλινικών της εταιρείας λειτούργησαν σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και το ISO 22000:2005 για τις υπηρεσίες σίτισης, ενώ η Κλινική
Αμαρουσίου πιστοποιήθηκε με το ΙSO 14001:2004 (περιβαλλοντική διαχείριση) από τη Γερμανική TUV Nord.
Περαιτέρω ανανεώθηκαν μέσω των ετήσιων επιτηρήσεων τα διεθνή πιστοποιητικά TEMOS για το Ιατρικό
Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ενώ το 2015 οι δύο αυτές κλινικές πιστοποιήθηκαν κατά
TEMOS Excellence (Αριστεία στον Ιατρικό Τουρισμό), απαραίτητες πιστοποιήσεις για την φροντίδα των διεθνών
ασθενών.
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο συνολικός κύκλος εργασιών σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας προ rebate & clawback ανήλθε στα Ευρώ 173,02
εκ. σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2014. Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση του
εκτιμώμενου rebate και clawback o συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώνεται στα Ευρώ
153,60εκ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,43% σε σχέση με το 2014.
Μετά τη μονομερή από τον ΕΟΠΥΥ επιβολή του clawback και του rebate, η Εταιρεία κατέγραψε κέρδη σε επίπεδο
EBITDA Ευρώ 2,05εκ. από κέρδη Ευρώ 1,51εκ. το 2014, ενώ οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στα Ευρώ (15,60)εκ.
από Ευρώ (19,96)εκ. το 2014.
Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών προ rebate & clawback σημείωσε αύξηση κατά 4,2% έναντι της
προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκε στα Ευρώ 177,51εκ. Μετά από την επίδραση του εκτιμώμενου rebate
& clawback ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται στα Ευρώ 158,09εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 6,19% σε
σχέση με το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο EBITDA διαμορφωθηκαν στα Ευρώ 3,02εκ. από Ευρώ 1,91εκ.
το 2014. Τέλος, οι καθαρές ζημιές μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφωθηκαν στα Ευρώ
(15,77)εκ. από (18,56)εκ. Ευρώ
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στη διάρκεια της χρήσεως 01/01 – 31/12/2015, για την Μητρική, νοσηλεύθηκαν 68.412 ασθενείς έναντι 64.158 το
2014, καταγράφοντας αύξηση 6,63%. Οι εξωτερικοί ασθενείς ανήλθαν σε 404.694 και μειώθηκαν οριακά κατά
0,44%. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην έναρξη νέων συνεργασιών με ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες, την επέκταση των υφιστάμενων με τη δημιουργία νέων προϊόντων και την ευέλικτη τιμολογιακή
πολιτική που εφαρμόστηκε για τους ιδιώτες πελάτες.



Σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού

Το γενικό σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού στις 31/12/2015 ανήλθε σε Ευρώ 380,20εκ. σε επίπεδο Μητρικής και
σε Ευρώ 370,24εκ. σε επίπεδο Ομίλου.



Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις την χρήση του 2015 σε επίπεδο Ομίλου και Μητρικής έχουν ως
ακολούθως:
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Αξία κτήσης
Αποσβέσεις

2015
380.596
-147.558

2014
381.636
-139.789

2015
359.036
-137.847

2014
359.104
-129.785

Αναπόσβεστη αξία

233.038

241.847

221.189

229.319

Σε χιλιάδες Ευρώ



Επενδύσεις έτους 2015

Η Εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και νοσοκομειακό
εξοπλισμό ύψους Ευρώ 1,95 εκ. Σε ενοποιημένη βάση οι αντίστοιχες επενδύσεις ανήλθαν σε Ευρώ 2,01 εκ.
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Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου απαρτίζονται από τα μετρητά που υπήρχαν στο ταμείο και τις
καταθέσεις που υπήρχαν στις τράπεζες την 31/12/2015. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:
Ο Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

2014

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως &
προθεσμίας

2015

1.370

Σύνολο



Η Εταιρεία

2015

412

2014
1.305

406

9.056

4.615

8.596

3.819

10.426

5.027

9.901

4.225

Δανεισμός

Ο δανεισμός της Εταιρείας συνολικού ύψους Ευρώ 146,77εκ. αφορά κυρίως στο Κοινό Ομολογιακό δάνειο ύψους
Ευρώ 137,65εκ., το οποίο συνήφθη τον Ιούλιο του 2012.
Για την χρήση 2015 η Εταιρεία δεν πληρούσε όλες τις οικονομικές ρήτρες του δανείου, ως αποτέλεσμα της μη
νομίμου επιβολής του clawback και του rebate, με συνέπεια να αναταξινομήσει τα ομολογιακά της δάνεια από
μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο ΔΛΠ1
Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις δανείστριες Τράπεζες, για την αναδιάρθρωση του
Ομολογιακού δανείου, ενώ η ημερομηνία λήξεως ομολογιών του προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού
δανείου, αρχικής λήξεως 20/10/2015 και συνολικού ποσού 31.385 χιλ. κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015 κατόπιν
συναινέσεως των ομολογιούχων δανειστών, παρατάθηκε έως την 31/3/2016.

Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, με εξαίρεση το κοινό ομολογιακό, έχουν ληφθεί από την Εταιρεία και τις
θυγατρικές της για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης. Η ανάλυση των δανειακών
υποχρεώσεων της Εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.



Δείκτες αποδόσεων και κεφαλαιακής διάρθρωσης

Η αποδοτικότητα, καθώς και η επάρκεια διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου αξιολογούνται με
τη βοήθεια δεικτών. Συγκεκριμένα, η απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου μπορεί ενδεικτικά να προσδιοριστεί
με τον δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity), ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Αποτελέσματα μετά φόρων
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων

Η Εταιρεία

2015

2014

-23,78%

-22,26%

2015

-21,62%

2014

-22,23%

Αντίστοιχα, η κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και η επάρκεια διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και του
Ομίλου μπορούν να προσδιοριστούν με τους Δείκτες Δανεισμού (Debt Ratio) και Γενικής Ρευστότητας (Current
ratio) αντίστοιχα ως κάτωθι:
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Ο Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ίδια προς ξένα Κεφάλαια
Κυκλοφορούν ενεργητικό
προς βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Η Εταιρεία

2015

2014

2015

2014

18,90%

24,05%

20,56%

25,65%

45,81%

47,56%

45,80%

47,48%

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος από τις
μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των επιτοκίων. Η διαχείριση τέτοιων κινδύνων στοχεύει στην
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου, είναι τα ταμειακά διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια των τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει
και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των
χρηματοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:



Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται
από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων. Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση.
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

2015

Εταιρεία
2014

2015

2014

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10.426

5.027

9.901

4.225

Εμπορικές απαιτήσεις

96.304

97.624

95.889

97.040

Λοιπές απαιτήσεις

12.722

22.146

15.736

25.095

0

344

0

344

438

439

434

436

119.890

125.580

121.960

127.140

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Λοιπά μη κηκλοφορούντα στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα
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μεγέθη της Εταιρείας με εξαίρεση έκτακτα γεγονότα. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών
(βλέπε σημείωση 25).
Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.
Όσον αφορά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος παρακολουθεί τις θέσεις του, την πιστωτική
κατάταξη των αντισυμβαλλομένων (βλέπε σημείωση 27) και το ύψος των συμβολαίων που συνάπτει με κάθε
έναν από αυτούς.
Επίσης, όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης.


Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και
την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Ο Όμιλος προϋπολογίζει και
παρακολουθεί τις χρηματοροές του σε τακτή χρονική βάση.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση τη ληκτότητά
τους, οι οποίες υπολογίζονται από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων μέχρι τη συμβατική
ημερομηνία λήξης.

Όμιλος 31/12/2015

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

149.047

74

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

113.829

3.572

1.005

Σύνολο

262.876

3.646

1.005

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

157.508

132

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

107.720

0

0

Σύνολο

265.228

132

0

Σε χιλιάδες Ευρώ

Όμιλος 31/12/2014
Σε χιλιάδες ευρώ
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Εταιρεία 31/12/2015

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

146.750

16

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

120.705

3.572

1.005

Σύνολο

267.455

3.588

1.005

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

155.204

28

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

113.769

0

0

Σύνολο

268.974

28

0

Σε χιλιάδες ευρώ

Εταιρεία 31/12/2014
Σε χιλιάδες Eυρώ



Κίνδυνος της αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την
ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η Διοίκηση του Ομίλου
παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την
ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
Σε μια υποτιθέμενη αλλαγή (υποτίμηση/ανατίμηση) την 31η Δεκεμβρίου 2015 στην συναλλαγματική ισοτιμία του
RON/€ της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως του 0,1% για την χρήση 2014). Η επίδραση στα αποτελέσματα
της χρήσης για τον Όμιλο καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ως αποτέλεσμα της μετατροπής της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας MEDSANA BMC από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ
παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Eυρώ

Ανατίμηση / (Υποτίμηση)

2015

2014

2015

2014

0,10%

0,10%

-0,10%

-0,10%

0,0

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,0

-0,1

Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά)
Ίδια κεφάλαια
κέρδος /(ζημιά)
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Το ποσοστό υποτίμησης/ανατίμησης 0,1% βασίσθηκε στην μέση μεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγματικών
ισοτιμιών για διάστημα 12 μηνών για το έτος 2015.
Ισοτιμία ξένου νομίσματος

Ισοτιμία χρήσης 2015
1€=RΟΝ

Ισοτιμία χρήσης 2014
1€=RΟΝ



Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,5240

4,4454

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,4821

4,4840

Κίνδυνος τιμής

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων του σε οντότητες που
κατατάσσονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε
κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των
επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Για τον
περιορισμό της επίδρασης αυτής κατά τη χρήση 2008, ο Όμιλος προέβη σε συμφωνίες χρηματοοικονομικών
εργαλείων. Λόγω του χαμηλού επιπέδου του επιτοκίου EURIBOR η Διοίκηση εκτιμά ότι άμεσα δεν υφίσταται
σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
Πολιτική του Ομίλου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών αναφορικά με
τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των δανειακών του υπολοίπων
σε χαμηλά επίπεδα με ταυτόχρονη όμως διασφάλιση γραμμών χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες
τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου.
Λεπτομερής αναφορά για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στην σημείωση 30.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2015 και
2014 αντίστοιχα ενοποιημένα και σε ατομικό επίπεδο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 (sensitivity analysis)
σε μια ενδεχόμενη μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%:
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Όμιλος
Σε χιλιάδες Eυρώ

Εταιρεία

2015

2014

2015

2014

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

( 768)

768

( 825)

825

( 757)

757

( 813)

813

( 768)

768

( 825)

825

( 757)

757

( 813)

813

Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά)
Ίδια κεφάλαια
κέρδος /(ζημιά)

Ο ανωτέρω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις.

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
α) εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της, με τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα νομικά
πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται
β) με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών τους
Συμβουλίων
γ) με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και την αγορά
και πώληση εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της
Εταιρείας.
Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και
η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί
μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή μη
είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για τον λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις εκτός από τη περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας Hospital Affiliates International (βλέπε
σημείωση 26) και της συγγενούς εταιρείας LAVIE ASSURANCE (βλέπε πιο κάτω).
Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου έχουν ως εξής:
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A. Συναλλαγές με το διοικητικό προσωπικό
2015
Σε χιλιάδες Eυρώ

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης

Όμιλος

Εταιρεία

5.595

4.955

Όμιλος

Εταιρεία

2.194

2.086

Όμιλος

Εταιρεία

6.622

5.994

Όμιλος

Εταιρεία

1.806

1.723

2015
Σε χιλιάδες Eυρώ

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης

2014
Σε χιλιάδες Eυρώ

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης

2014
Σε χιλιάδες Eυρώ

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης

B. Λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
i. Θυγατρικές
2015
Σε χιλιάδες Eυρώ

Εταιρεία
Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

0

35.077

15

9.644

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.

0

31

0

0

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

0

269

112

368

EUROSITE

3.456

0

57

0

ΓΑΙΑ

2.346

0

1

0

392

0

0

0

6.194

35.377

185

10.013

HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
ΣΥΝΟΛΟ
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2015

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα

Έσοδα από μερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

0

40

ΣΥΝΟΛΟ

0

40

Σε χιλιάδες Eυρώ

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα απαιτήσεις
ύψους ευρώ 1.548 και ευρώ 2.149 αντίστοιχα, αφορούν καταβολές της μητρικής εταιρείας έναντι μελλοντικής
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Τα υπόλοιπα ποσά των απαιτήσεων από
τις εν λόγω εταιρείες αφορούν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις και αναμένεται να ανακτηθούν σταδιακά
μέσω είτε της επαναδραστηριοποίησης των εταιρειών αυτών είτε μέσω της ρευστοποίησης των περιουσιακών
τους στοιχείων. Την χρήση 2012, η Εταιρεία αναφορικά με την απαίτηση ευρώ 1.744 (την 31/12/2015) από την
LAVIE ASSURANCE, είχε σχηματίσει πρόβλεψη επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσμάτων της, ύψους ευρώ 909.
Τέλος, εντός της χρήσεως 2013, αναφορικά με την απαίτηση ευρώ 390 (την 31/12/2015) από την Hospital
Affiliates International S.A., η Εταιρεία σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσμάτων
της χρήσης , ύψους ευρώ 390 (βλέπε σημείωση 26).
Οι αγορές της Εταιρείας αφορούν κυρίως αγορές υγειονομικού υλικού από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., οι
οποίες πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της, οι δε υποχρεώσεις υφίστανται λόγω
της ανωτέρω εμπορικής σχέσης.
Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου
σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του. Οι αγορές από τη ΓΑΙΑ αφορούν σε μίσθωση μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Επίσης, η μητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Medsana για το σύνολο του δανεισμού
της (συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους Ευρώ 105.
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ii. Συγγενείς - λοιπές
Όμιλος

Εταιρεία

2015

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

31/12/2015

1/131/12/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.

Απαιτήσες

Υποχρεώσες

Έσοδα

Αγορές

1/131/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

1/131/12/2015

1/131/12/2015

3

0

0

0

3

0

0

0

1.744

39

0

0

1.744

39

0

0

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

0

27

0

0

0

27

0

0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

6

557

0

466

6

29

0

382

26

0

0

0

26

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

1.779

627

0

466

1.779

99

0

382

LAVIE ASSURANCE

TRADOR A.E.
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 δεν σημειώθηκε έναρξη δραστηριοτήτων νέων υποκαταστημάτων από τη
Μητρική Εταιρεία. Αναλυτικά:
Υποκαταστήματα Μητρικής Εταιρείας
Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης η μητρική Εταιρεία λειτουργούσε τα ακόλουθα υποκαταστήματα:

Α/Α

Υποκατάστημα

Διεύθυνση

Αντικείμενο
δραστηριότητας

1

Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης

Ασκληπιου 10, 57001, Πυλαία

Γενική Κλινική

2

Ιατρικό Π. Φαλήρου

Άρρεως 36, 175 62, Π. Φάληρο

Γενική Κλινική

3

Ιατρικό Ψυχικού

Άντερσεν 1, 115 25, Ψυχικό

Γενική Κλινική

4

Ιατρικό Περιστερίου

Εθνάρχου Μακαρίου 60, 121 32, Περιστέρι

Γενική Κλινική

5

Ιατρικό Δάφνης

Κλειούς 8 - 10, 172 37, Αθήνα

Γενική Κλινική

Υποκαταστήματα θυγατρικής Εταιρειών
Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οι Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου λειτουργούσαν τα ακόλουθα
υποκαταστήματα:
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Α/Α

Θυγατρική

Υποκατάστημα

Διεύθυνση

Αντικείμενο
δραστηριότητας

1

Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ

Il Rubino

Ασκληπιου 10, 57001, Πυλαία

Εστιατόριο

2

Eurosite Υπηρεσίες Υγείας ΑΕ

Eurosite Υπηρεσίες Υγείας ΑΕ

Δελφών 3, 151 25, Μαρούσι

Υπηρεσίες στάθμευσης

6. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Όμιλος, δίνει έμφαση στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό
ήθος των στελεχών του. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από διακεκριμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό,
παραϊατρικό και τεχνικό – βοηθητικό προσωπικό.
Επιπρόσθετα, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην περαιτέρω κατάρτιση των εργαζομένων, με ολοκληρωμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη δια βίου ανάπτυξη των στελεχών και στη δυνατότητά εξέλιξής
τους εντός του Ομίλου. Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι είτε ενδοεταιρικά, είτε υλοποιούνται από
εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς.
Κατά τη διάρκεια του 2015, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 3.510 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 12.525 ώρες
εκπαίδευσης.
Ο Όμιλος τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς.

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Όμιλος αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία
ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, ο
Όμιλος ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και
αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων αυτού.

8. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν.

9. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το 2016 προβλέπεται να είναι άλλη μια δύσκολη χρονιά για την Ελληνική Οικονομία. Ο ρυθμός ανάπτυξης
παραμένει κοντά στο μηδέν. Η ανάκαμψή της προβλέπεται ότι θα καθυστερήσει και οι επιπτώσεις των παλαιών
και νέων μέτρων στο εισόδημα των καταναλωτών αναμένονται να είναι επιβαρυντικές.
Αυτό το οικονομικό κλίμα το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα κυρίως αναφορικά με την εξέλιξη των
μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας επηρεάζει αναμφισβήτητα και τον κλάδο της υγείας.
Η Διοίκηση του Ομίλου στηριγμένη σε υποθέσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα
αναμένει μια σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μια λογική
ανάπτυξη.
Ο Όμιλος επιδιώκει να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά, μέσα από την προσφορά
ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας ως ένα
ενιαίο δίκτυο όλες τις Κλινικές χαράσσοντας κοινή εμπορική στρατηγική, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του πληθυσμού όπου λειτουργεί η κάθε Κλινική.
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Στην κατεύθυνση αυτή οι στρατηγικές κινήσεις της Εταιρείας επικεντρώνονται :
Έσοδα
Η πολιτική ανάπτυξης εσόδων κινείται σε 4 βασικούς άξονες ως ακολούθως:
1) Διατήρηση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ με προσπάθεια περιορισμού της επίδρασης του rebate και του
clawback.
2) Ενίσχυση των συνεργασιών με Ασφαλιστικές Εταιρείες, με προσπάθεια αύξησης ασθενών και εσόδων.
3) Στροφή στον ιατρικό τουρισμό για αντικατάσταση μέρους των εσόδων από την εγχώρια αγορά και
γενικότερα την αύξηση του τζίρου της εταιρείας.
4) Ανταγωνιστικές τιμές με την ανάπτυξη νέας τιμολογιακής πολιτικής που διαμορφώνεται με τη δημιουργία
ειδικών πακέτων νοσηλείας με ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.
5) Προσέλκυση νέων ιατρών και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τμημάτων.
Έξοδα
Η Διοίκηση σκοπεύει στο να μειώσει περαιτέρω το λειτουργικό κόστος του Ομίλου κυρίως μέσω διαρθρωτικών
κινήσεων που θα αποβλέπουν στην αναδιοργάνωση, ενοποίηση τμημάτων, αξιοποίηση υπηρεσιών οut sourcing,
ανάπτυξη προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και στη βελτίωση της αναλογίας των μεταβλητών εξόδων,
συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης των εξόδων και εστιάζοντας στην διατήρηση της υψηλής ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών.
Κομβικό σημείο για τον κλάδο, αποτελεί η αναδιοργάνωση και οικονομική στήριξη του ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί
αποδοτικά και ανταποδοτικά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Ο Όμιλος μας θα επιμείνει στην
υπογραφή μιας βιώσιμης και λειτουργικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος πρέπει να έχει σοβαρή οικονομική
υποστήριξη από την Πολιτεία συντάσσοντας προϋπολογισμούς ανά πάροχο, προχωρώντας σε έλεγχο σε
πραγματικό χρόνο των νοσηλειών των ασφαλισμένων και εκπληρώνοντας τις βασικές συμβατικές του
υποχρεώσεις, προϋποθέσεις που αποτελούν πάγιες θέσεις του Ομίλου μας.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί ως προς την βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας διεκδικώντας σταθερά την εξόφληση
των παλαιών υπολοίπων 2007-2011 κυρίως από τα Ασφαλιστικά Ταμεία ( πριν την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ), την
ομαλή ροή των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς και τη διεκδίκηση
των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που οφείλονται στο rebate και στο clawback. Επίσης θα συνεχιστεί
η προσπάθεια βελτίωσης της εισπραξιμότητας από πελάτες παλαιούς και νέους πέραν του ΕΟΠΥΥ. Εκτιμάται
επίσης ότι θα υπάρξει βελτίωση στις ταμειακές εισροές μέσα από την αύξηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων.
Επίσης η Διοίκηση επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία των τραπεζών
που θα οδηγήσουν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του κοινοπρακτικού δανείου.
Για το έτος 2016 στοχοθετείται επίσης η πιστοποίηση του ΙΔΘ με 14001:2004 (περιβαλλοντική διαχείριση) και οι
επαναπιστοποιήσεις της κλινικής Αμαρουσίου και του ΙΔΘ με τα πρότυπα του TEMOS (Αριστεία στον ιατρικό
τουρισμό).
Όλο το παραπάνω σχέδιο δράσης σε συνδυασμό με αναμενόμενη σταθεροποίηση και μια σχετική ανάπτυξη στην
ελληνική οικονομία θα επηρεάσει θετικά στην ανοδική πορεία καθώς και στη διασφάλιση της αναγκαίας
ρευστότητας των κλινικών και του Ομίλου.
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Σταθερός στόχος της Διοίκησης μας είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον Κλάδο προάγοντας το
μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων της, σε συνδυασμό πάντα με την παροχή υψηλής ποιότητας
ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας.
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3, περίπτωση δ’ του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3873/2010 – ΦΕΚ Α’150 – 06/09/2010 και συμπεριλαμβάνεται
στην Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρική Διακυβέρνηση περιγράφει ένα σύστημα αρχών στη βάση του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και
διοικείται η Εταιρεία, υιοθετώντας μια διάρθρωση που να την καθιστά διαφανή προς το επενδυτικό κοινό, να
αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματα των άμεσα επηρεαζόμενων από τη λειτουργία της, να προωθεί τα
συμφέροντα των μετόχων της και να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ενεργό ρόλο στην δραστηριότητά της.
Συνιστά τη δομή, μέσω της οποίας προσδιορίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί
κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, καθορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων,
οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της
διοίκησης στο πλαίσιο της μακροχρόνιας και ισόρροπης ανάπτυξης του οργανισμού.
1)

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης


Γνωστοποίηση οικιοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι διαδικασίες που απορρέουν από αυτές, έχουν βάση και αφετηρία
την κείμενη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920), όπως ισχύει σήμερα, την νομοθεσία που
διέπει τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά, τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών, αλλά εκτείνονται και πέραν του ισχύοντος δικαίου
και περιλαμβάνουν οικιοθελείς δεσμεύσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες απαιτούν το
ελάχιστο προαπαιτούμενο κάθε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Προς το παρόν και με σκοπό τη συμμόρφωση
στις απαιτήσεις του Ν. 3873/2010, η Εταιρεία μας δηλώνει ότι υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον
Κώδικα που συντάχθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο οποίος είναι διαθέσιμος
στο κοινό, μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΕΒ:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf



Αποκλίσεις από τον Κώδικά Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών.

Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920, N. 3016/2002 και N. 3693/2008), οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές
της οποίας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον
ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ), στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται οικιοθελώς, στο μέτρο που
αφορά στις Γενικές του αρχές. Στην παρούσα χρονική στιγμή, υφίστανται αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές
του Κώδικά του ΣΕΒ, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:
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i.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του



ii.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ και προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ
όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι
η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη.

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.



iii.

το Δ.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η συνδρομή εκ μέρους του
Αντιπροέδρου, του Προέδρου του Δ.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων

Καθήκοντα και συμπεριφορά μελών Δ.Σ.



το Δ.Σ δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης
συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν
έχουν ακόμη διαμορφωθεί.



δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών
του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ.

iv.

Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ.



μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ δεν είναι τετραετής, αλλά μεγαλύτερη (εξαετής), ώστε να μην
υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. σε συντομότερο χρονικά διαστήματα, γεγονός που έχει ως
συνέπεια την επιβάρυνση με επιπλέον διατυπώσεις (νομιμοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ.)



δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ., καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας
της Εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική
στιγμή

v.

Λειτουργία του Δ.Σ.



δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι σχετικές διατάξεις του
Καταστατικού της Εταιρείας κρίνονται επαρκείς.



το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο
πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς
αφενός µεν όλα τα µέλη αυτού έχουν την ευχέρεια της μετακίνησης, είναι ευχερής η σύγκληση και
συνεδρίαση του ∆.Σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη
προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως
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δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό,
εξειδικευμένο και έµπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδοµή για την
πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆.Σ.



δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ
και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να
συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται
παρουσία όλων των µελών του ∆.Σ.



δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προσραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα µέλη του
∆.Σ., αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη,
δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και
αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.



δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ. για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στον βαθμό που χρειάζονται,
καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρείας, µε βάση τις
εκάστοτε εταιρικές ανάγκες

vi.

Αξιολόγηση του Δ.Σ.



vii.

δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ∆.Σ.
και των επιτροπών, του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆.Σ. κατά τη διάρκεια
διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του
∆.Σ., ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της
οργανωτικής δοµής της Εταιρείας

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου



δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου , καθώς τα βασικά
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες
νομοθετικές διατάξεις.



δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων,
καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της

viii.

Επίπεδο και διάρθρωση αμοιβών



δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα
στην πλειονότητά τους, η οποία να έχει ως αντικείμενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών
και µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν
λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία
της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει
αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα



στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών
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καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων,
που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus
ωριµάζουν µόνο µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων



2)

η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της επιτροπής
αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή
αµοιβών

Αναφορά σε πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του
Νόμου

Δεν υφίσταται την παρούσα χρονική στιγμή κάποια απόκλιση επιπλέον των απαιτήσεων της ισχύουσας
νομοθεσίας.

3)

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου για τη
λειτουργία τους, τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, τη διαχείριση κινδύνων και τη
σύνταξη χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού
ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη περιεχομένου τους και αξιολογεί την Εταιρεία και τον Όμιλο μέσω
ανασκόπησης των δραστηριοτήτων τους, λειτουργώντας σαν μία υπηρεσία προς την Διοίκηση.
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει μεταξύ άλλων στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας
των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της
χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείαςκαι του Ομίλου και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών
καταστάσεων.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρει
ότι το σύστημα οικονομικών αναφορών της “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.”, χρησιμοποιεί ένα λογιστικό σύστημα που
είναι επαρκές για αναφορά προς τη διοίκηση αλλά και προς τους εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και άλλες αναλύσεις που αναφέρονται προς την Διοίκηση σε τριμηνιαία βάση συντάσσονται
σε απλή και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους αναφοράς προς την Διοίκηση αλλά και για λόγους
δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σε τριμηνιαία βάση. Τόσο η διοικητική
πληροφόρηση όσο και η προς δημοσιοποίηση χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις
πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλα στοιχεία και δείκτες. Όλες οι αναφορές προς
την Διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του
προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της αντίστοιχης
περιόδου του προηγούμενου της αναφοράς έτους.
Όλες οι δημοσιοποιούμενες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται από την
Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με: α) την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων ως προς την
αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) τον διοικητικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση
αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους /
αρμοδιότητες των στελεχών, ε) την διαδικασία κλεισίματος χρήσης περιλαμβανόμενης της ενοποίησης (π.χ.
καταγεγραμμένες διαδικασίες, προσβάσεις, εγκρίσεις, συμφωνίες κλπ.) και στ) τη διασφάλιση των παρεχόμενων
στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα.
Η σύνταξη των εσωτερικών αναφορών προς τη Διοίκηση και των αναφορών που απαιτούνται από τον Κ.Ν.
2190/1920 και τις εποπτικές αρχές γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία διαθέτει
κατάλληλα και έμπειρα στελέχη για το σκοπό αυτό. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα στελέχη αυτά να
ενημερώνονται κατάλληλα για τις αλλαγές στα λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία και
τον Όμιλο.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν θεσπίσει ξεχωριστές διαδικασίες για την συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων από τις θυγατρικές εταιρείες και φροντίζουν για την συμφωνία των επιμέρους συναλλαγών και την
εφαρμογή των ιδίων λογιστικών αρχών από τις εταιρείες του Ομίλου.

4)

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ)
της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004,
σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς εφόσον η Εταιρεία υπόκειται στην εν λόγω οδηγία.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπεριέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007
στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία αποτελεί τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και
παρατίθεται κατωτέρω.

5)

Γενική Συνέλευση των μετόχων


Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που
απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

 Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 Τροποποίηση του Καταστατικού.
 Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο
Καταστατικό.

 Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύουν.

 Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο Καταστατικό.
 Εκλογή ελεγκτών.
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 Εκλογή εκκαθαριστών.


Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.



Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά
στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε
εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των
μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
H Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει
να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται
ότι η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν
υπολογίζονται.


Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

H πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα
της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αναρτάται σε εμφανή θέση στο
κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία.
Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.



Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της
Εταιρείας σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή
βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. και την παρ. 4 του α. 28α του Κ.Ν. 2190/1920. H ιδιότητα του
μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ
(ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά
με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από την συνεδρίαση
της Γ.Σ. Στην επαναληπτική Γ.Σ. μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. η
ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της
επαναληπτικής Γ.Σ (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γ.Σ.) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3η
ημέρα πριν από την συνεδρίαση της επαναληπτικής Γ.Σ
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από
πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. μόνο όποιος φέρει την
ιδιότητα του μετόχου κατά την οικία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου ο μέτοχος μετέχει στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.
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Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της
Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας αυτός πρέπει να
περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και
ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γ.Σ. μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

i.

Η πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ.

ii. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία
της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το
κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

iii. Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γ.Σ.
iv. Σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται, ή εφόσον καμιά απόφαση
δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Δ.Σ. για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν
σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία
επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα
αποστέλλει ταχυδρομικώς σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.


Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το
20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε
είκοσι (20) μέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων
της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου
που εκπροσωπείται σε αυτήν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε
αυτήν.


Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τα
2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

 Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
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 Τροποποίηση του Καταστατικού.
 Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο
Καταστατικό.

 Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη κάποιας απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης απαιτείται η ανωτέρω απαρτία.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε
είκοσι (20) μέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων
της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το μισό του καταβεβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική
συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/5 του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση
ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, εάν δεν
επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην
εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε
αυτήν.



Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των
μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα
που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.



Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην
ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Εντός πέντε (5) ημερών το
αργότερο από την ημερομηνία της Γ.Σ. δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με ευθύνη του Δ.Σ. τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για
τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι,
το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον
αριθμό των αποχών.
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Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική
ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του με μετοχές των οποίων είναι
κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.


Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη
Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών
με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το
ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν
έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα
προτίμησης.
Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του ως προς την Εταιρεία, στους Ελληνικούς
Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας.


Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μετόχων της μειοψηφίας, όπως ορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις μετέπειτα
τροποποιήσεις του και προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη
ημερήσια διάταξη, δηλαδή δέκα τρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920.
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β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική
Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση,
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες
προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών
Γενικών Συνελεύσεων.

6)

Διοικητικό Συμβούλιο


Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά και
τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα μη - εκτελεστικά. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα
καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας, ενώ μη - εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων
των εταιρικών ζητημάτων. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη -εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξάχρονη θητεία και
μπορούν να επανεκλεγούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση:


Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος



Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος



Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος



Dr Jorn Olaf Hirschmann, Μέλος μη εκτελεστικό



Νικόλαος Κορίτσας, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό



Κωνσταντίνος Παμπούκης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό



Βασίλειος Τουντόπουλος, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
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Σύντομα βιογραφικά και πληροφορίες για τα Μέλη του Δ.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
www.iatriko.gr


Εξουσία – αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110Α/17-05-2002) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει
σήμερα, σε συνδυασμό με τα όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρώτιστη
μέριμνα και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της
μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του,
απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν
έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια
του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα,
αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της
εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν
την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το ισχύον
Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών
και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης
αυτής. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύουν.
Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους
τρίτους, εκτός εάν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή
τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους
εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας, αποφασίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.


Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Δύναται να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και
μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν,
όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
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Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου
που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και
ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γ.Σ., η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα
και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με
αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.


Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεων του Προέδρου του, στην έδρα της
Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το
ζητήσουν δύο (2) μέλη του.


Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να
εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το
ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών (3).
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων
όπου αντιπροσωπεύονται, εκτός από εκείνες που ρητά προβλέπονται στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και
την κείμενη νομοθεσία.



Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και
αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.



Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την
τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαραίνει την Εταιρεία, εάν
εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών
μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω και προς τα
πρόσωπα της παρ. 5 του αρ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με
οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα
προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς
και για κάθε τροποποίησή τους.
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Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’
επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που
υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε
Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης, η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα για
αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

7)

Επιτροπές


Επιτροπή Ελέγχου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174Α/25-08-2008) και τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της, η Εταιρεία προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με
στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας του τακτικού ελέγχου.
Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων διοίκησης που ορίζονται από
τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:


την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,



την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου,



την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων,



την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή

Γενικά, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει τη νόμιμη, αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών και
εξωτερικών ελέγχων στην Εταιρεία και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή λειτουργεί προς το συμφέρον όλων των μετόχων και επενδυτών της
Εταιρείας προς τους οποίους έχει και την τελική ευθύνη.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/06/2014, η
σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
1.

Κων/νος Παμπούκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως Πρόεδρος

2.

Βασίλης Τουντόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως μέλος

3.

Νικόλαος Κορίτσας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος
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Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική επιβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της Εταιρείας. Βοηθά την
Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων
κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από
ειδική υπηρεσία της Εταιρείας.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε
καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά
στελέχη, τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι
και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη μεταβολή αυτήν.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε
βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση
σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να
παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η
Διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη
διευκόλυνση του έργου τους.



Αρμοδιότητες Εσωτερικού Ελέγχου

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του.
Στο πλαίσιο αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, τις οποίες οφείλει να εκτελεί σύμφωνα με τις αρχές της
ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της εμπιστευτικότητας:
1.

Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και του
Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρεία και ιδιαίτερα
της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς.

2.

Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες
διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

3.

Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διενεργούμενο
έλεγχο και παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

4.

Παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως
από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της
παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας που αυτές ασκούν.
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Επιστημονική Επιτροπή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Κλινικής λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή, ως βασικό όργανο
εποπτείας και ελέγχου για θέματα που αφορούν στο επίπεδο και την ποιότητα των προσφερόμενων ιατρικών και
νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Την Επιστημονική Επιτροπή της Κλινικής απαρτίζουν όλοι οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι Ιατροί της Κλινικής με την
Προεδρία του Επιστημονικού Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται από τη Διοίκηση.
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελεί το βασικό όργανο εποπτείας και ελέγχου για θέματα που αφορούν στο
επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Επιλαμβάνεται για
υποθέσεις που αφορούν στο ήθος, την επιστημονική επάρκεια, τη συμπεριφορά και εν κατακλείδι θέματα που
άπτονται των κανόνων της δεοντολογίας ή καθ΄αυτής της επιτελέσεως του ιατρικού λειτουργήματος. Οι
αρμοδιότητές της συνοψίζονται στα εξής:
1.

Αξιολογεί την επάρκεια του έμμισθου Επιστημονικού Ιατρικού Προσωπικού με βάση τη λεπτομερή απόδοση
και τήρηση της δεοντολογίας καθενός έκαστου, καθώς και τη συμμόρφωση τους προς τις υποχρεώσεις τους
μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή.

2.

Ελέγχει την τυπική τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν οι έμμισθοι ιατροί προς την Κλινική και τους
νοσηλευόμενους, σε σχέση με τη συμπλήρωση ιστορικών στοιχείων, πρακτικών εγχειρήσεων, βιβλίων
εξωτερικών ιατρείων κλπ.

3.

Ελέγχει σε συνεχή βάση τη λειτουργία και την επιστημονική απόδοση των Ιατρικών τμημάτων και του
Επιστημονικού προσωπικού σε θέματα σχετικά με την ποιότητα και τον τρόπο παροχής των νοσηλευτικών
υπηρεσιών.

4.

Αναλαμβάνει το έργο της συνεχούς εκπαίδευσης του μόνιμου Προσωπικού κάθε Κλινικής σε θέματα σχετικά
με την ποιότητα και τον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Με απόφαση της η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να αναθέσει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων ζητημάτων σε
ένα ή περισσότερα των μελών της, τα οποία υποχρεούνται σε εύλογο χρόνο να ενημερώσουν σχετικά με την
πορεία των εργασιών τους.
Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει εφ’ όσον υπάρχουν θέματα, δύο φορές το μήνα και συγκεκριμένα την 1η
και 3η Τρίτη κάθε μήνα. Η θητεία της είναι διετής.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων ορίζονται από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής.
Θέματα μπορούν να φέρουν και τα μέλη τη Επιτροπής, τα οποία όμως οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν
εγγράφως, μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δια του
Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορίσει θέματα της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του. Η
ημερήσια διάταξη γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη εγγράφως τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη
συνεδρίαση. Τα έκτακτα θέματα μπορούν να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από σύμφωνη γνώμη
της πλειοψηφίας. Απαρτία υπάρχει με την παρουσία 1/2 των μελών της συν ένα.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται και ο γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής, ο οποίος και τηρεί πρακτικά. Τα
πρακτικά υπογράφονται απ’ όλα τα μέλη με μέριμνά του.

33

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015



Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας γνωμοδοτεί επί θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας προς το Δ.Σ. της Εταιρείας
και ελέγχει την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.
Χρέη Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επιστημονικός Διευθυντής κάθε Κλινικής.



Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται, όπως ο νόμος ορίζει, από όλους τους
Επιστημονικούς Υπευθύνους Ιατρούς της Κλινικής. Ασκεί ελέγχους στα τμήματα ή χώρους της Κλινικής και
προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτρα για την αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Περαιτέρω
ελέγχει την προσήκουσα και επιμελή εφαρμογή των ως άνω μέτρων για την προστασία των ασθενών. Χρέη
προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής.


Εκτελεστική Επιτροπή

Συνεδριάζει μία (1) φορά τον μήνα προκειμένου για τον έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου,
των προγραμματισμό των μελλοντικών σχεδίων δράσης, την ανάθεση καθηκόντων, τον προσδιορισμό της
στρατηγικής του Ομίλου, την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και γενικά θέματα που αφορούν στην
λειτουργία των επιμέρους λειτουργικών μονάδων του Ομίλου.
Στην εκτελεστική επιτροπή συμμετέχουν:



ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,



ο Διευθύνων Σύμβουλος,



ο Αντιπρόεδρος,



ο Γενικός Επιχειρησιακός και Διοικητικός Διευθυντής του Ομίλου,



ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου,



οι Σύμβουλοι Διοίκησης και



οι Γενικοί Διευθυντές των Κλινικών ή άλλα στελέχη, εάν παραστεί ανάγκη.


Διοικητικές Επιτροπές

Οι Διοικητικές Επιτροπές συνεδριάζουν κάθε δίμηνο και ασχολούνται με θέματα οργάνωσης και διοίκησης κάθε
Κλινικής, αξιολόγησης των περιοδικών οικονομικών αποτελεσμάτων και λειτουργικών δεικτών, καθώς επίσης και
με θέματα προγραμματισμού δραστηριοτήτων.
Η σύνθεσή τους περιλαμβάνει:



την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου,



τον Γενικό (ή Διοικητικό Διευθυντή) της Κλινικής,
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τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας,



τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,



τον Οικονομικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο,



τους Προϊσταμένους επιμέρους τμημάτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007)

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του 2015, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. ανήλθαν σε Ευρώ
2,01εκ. περίπου.
Το 2015, ο Όμιλος μείωσε τον συνολικό δανεισμό του κατά περίπου Ευρώ 8,52εκ.
Την 31/12/2015, ο συνολικός καθαρός δανεισμός του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 138,69εκ. περίπου,
ήτοι σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων ποσό Ευρώ 149,12εκ., μείον ταμειακά διαθέσιμα
ποσό Ευρώ 10,43εκ.
Οι καθαρές ταμειακές εκροές του Ομίλου για το έτος, ανήλθαν σε Ευρώ 5,40εκ. περίπου.
Καθαρός Δανεισμός: Σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων μείον τα χρηματικά διαθέσιμα
και τα ισοδύναμα αυτών.
Ο σχετικός δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια του Ομίλου έχει ως εξής :
Ο Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Καθαρό Χρέος / Ίδια
Κεφάλαια

Η Εταιρεία

2015

2014

235,69%

2015

206,78%

211,06%

2014
189,94%

(α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 31η Δεκεμβρίου 2015, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 26.888.153,80 ευρώ και ήταν
διαιρεμένο σε 86.735.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η καθεμία.
Με βάση το μετοχολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2015, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:
Αριθμός μετοχών

% συμμετοχής

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

33.955.539

39,15%

Asklepios International Gmbh

31.500.271

36,32%

CREDIT SUISSE AG

6.706.461

7,73%

EUROFINANCIERE D INVETSISSEMENT MONACO

2.585.057

2,98%

11.988.652
86.735.980

13,82%
100,00%

Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής < 2%

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές
κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέουν τις μετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται
από τον Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχουν.
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(γ) Σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007.
Την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατείχε ποσοστό 39,15%. Η
Asklepios International GmbΗ, κατείχε ποσοστό 36,32%.
(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, εκτός από τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2190/1920.
στ) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται
από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
Δεν υπάρχουν.
(ζ) Αρμοδιότητα Δ.Σ. για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.
2190/1920.
Με την επιφύλαξη της παρ. 17 του άρθρου, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης
πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά την από 20-7-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, η οποία ανανέωσε την πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέντε ετών,
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων
μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η
πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
Δεν έχει γίνει ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
(η) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνεπάγονται περιορισμούς στη
μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
Δεν υπάρχουν.
(θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας
αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η δημοσιοποίηση της συμφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην
Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.
(ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της,
η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της
θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.
Δεν υπάρχουν.
Τέλος, τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το καταστατικό της
Εταιρείας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής :
i. Δικαιώματα Μετόχων
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Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη
Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών
με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το
ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν
έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα
προτίμησης.
Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του ως προς την Εταιρεία, στους Ελληνικούς
Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας.
ii. Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μετόχων της μειοψηφίας, όπως ορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις μετέπειτα
τροποποιήσεις του και προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:
α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη
ημερήσια διάταξη, δηλαδή δέκα τρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920.
β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική
Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
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δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση,
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες
προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών
Γενικών Συνελεύσεων.

Μαρούσι, 29/03/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την ατομική και
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις ατομικές και
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ατομικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ατομικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ατομικές και
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ατομικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των ατομικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ατομικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος
του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων
με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός
Ελβετικού νομικού προσώπου.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση
5 των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι ο
Όμιλος και η Εταιρεία είναι σε φάση διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την
αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκαν ορισμένοι
χρηματοοικονομικοί δείκτες με αποτέλεσμα την αναταξινόμηση των υφιστάμενων τραπεζικών
υποχρεώσεων από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες. Το ως άνω γεγονός αποτέλεσε τον
κύριο λόγο για τον οποίο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά
ΕΥΡΩ 146 872 χιλιάδες και ΕΥΡΩ 149 124 χιλιάδες αντίστοιχα.

Άλλο Θέμα
Οι ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την
προηγούμενη χρήση είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε
γνώμη χωρίς επιφύλαξη – Θέμα έμφασης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
(α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37, 43α
(παρ. 3α) και 108 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σημ.
Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Αναβαλλόμενενες φορολογικές απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

19
20

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31/12/2014

232.713
325
438
0
101
12.528
246.105
4.685
96.304
12.722
0
10.426
124.137

241.513
333
439
0
98
8.651
251.034
4.561
97.624
22.146
344
5.027
129.701

220.867
321
434
20.072
0
12.495
254.190
4.487
95.889
15.736
0
9.901
126.013

228.993
325
436
20.072
0
8.621
258.447
4.347
97.040
25.095
344
4.225
131.051

370.243

380.736

380.203

389.498

26.888
19.777
18.131
(6.057)

26.888
19.777
18.139
8.763

26.888
19.777
17.860
320

26.888
19.777
17.860
14.975

58.739
108
58.847

73.568
237
73.805

64.846
0
64.846

79.501
0
79.501

30

74

132

16

28

31
32
23

7.426
4.578
28.310
40.387
8.134
149.047
0
80.312
33.517
271.009
311.396

8.422
1
25.645
34.199
6.571
157.508
932
79.888
27.833
272.732
306.931

7.331
4.577
28.297
40.220
7.682
146.750
0
92.255
28.450
275.137
315.357

8.327
0
25.631
33.986
6.106
155.204
932
91.259
22.511
276.012
309.998

370.243

380.736

380.203

389.498

21
22
23
24
25
26
27
28

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
μητρικής εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους
εργαζομένους
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2015
31/12/2014

29
29
29

30
27
33
34
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Όμιλος

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/131/12/2015

1/131/12/2014

1/131/12/2015

1/131/12/2014

16

158.092
( 131.828)
26.264
3.271
( 26.577)
( 8.998)
( 1.734)
( 7.774)
1.333
( 9.809)
( 8.476)

148.873
( 134.718)
14.155
14.053
( 29.677)
( 5.786)
( 530)
( 7.785)
3.084
( 12.317)
( 9.233)

153.603
( 130.063)
23.540
2.654
( 23.806)
( 8.679)
( 1.735)
( 8.026)
1.372
( 9.614)
( 8.242)

144.326
( 132.908)
11.418
13.529
( 26.179)
( 5.612)
( 532)
( 7.377)
3.226
( 14.750)
( 11.525)

17

3
( 16.247)
475

( 159)
( 17.176)
( 1.326)

0
( 16.268)
663

0
( 18.901)
( 1.058)

Ζημίες μετά φόρων

( 15.772)

( 18.503)

( 15.605)

( 19.959)

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

( 15.773)
1

( 18.562)
59

-

-

( 0,1818)

( 0,2140)

( 0,1799)

( 0,2301)

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικές ζημίες
Χρηματοοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοοικονομικά έξοδα
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Αναλογία κερδών/ (ζημιών) από συγγενείς εταιρείες
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος – (έξοδο)/όφελος

Ζημίες ανά μετοχή

8
10
9
11
12
15

18
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Όμιλος

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/131/12/2015

1/131/12/2014

1/131/12/2015

1/131/12/2014

( 15.772)

( 18.503)

( 15.605)

( 19.959)

0

705

0

705

(9)
(9)

1
706

0
0

0
705

Λοιπά συνολικά έσοδα , μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα

1.356
( 404)
952
944
( 14.828)

( 1.741)
453
( 1.288)
( 583)
( 19.086)

1.355
( 405)
950
950
( 14.655)

( 1.723)
448
( 1.275)
( 570)
( 20.529)

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

( 14.829)
1

( 19.145)
59

-

-

Σημ.
Ζημίες μετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Ζημία απομείωσης συνδεδεμένων εταιρειών, η οποία
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών
καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από υποχρεώσεις καθορισμένων
παροχών στο προσωπικό
Φόρος Εισοδήματος

31
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2015
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ
το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

26.888

19.777

18.139

8.763

73.568

237

73.805

Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0
0

0
0

0
( 9)

( 15.773)
952

( 15.773)
944

1
0

( 15.772)
944

Συνολικά έσοδα
Διανομή μερισμάτων

0
0

0
0

( 9)
0

( 14.820)
0

( 14.829)
0

1
( 130)

( 14.828)
( 130)

26.888

19.777

18.131

( 6.057)

58.739

108

58.847

Αποτελέσματα
εις νέο

Ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2015
Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ
το άρτιο

Αποθεματικά

26.888

19.777

17.860

14.975

79.501

0
0

0
0

0
0

( 15.605)
950

( 15.605)
950

0

0

0

( 14.655)

( 14.655)

26.888

19.777

17.860

320

64.846
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2014
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ το
άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

26.888

19.777

42.716

3.331

92.713

238

92.951

Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συμψηφισμός αποθεματικών Ν.4172/2013

0
0
0

0
0
0

0
705
(25.282)

(18.562)
(1.289)
25.282

(18.562)
(583)
0

59
0
0

(18.503)
(583)
0

Συνολικά έσοδα
Διανομή μερισμάτων

0
0

0
0

(24.576)
0

5.432
0

(19.145)
0

59
(60)

(19.086)
(60)

26.888

19.777

18.139

8.763

73.568

237

73.805

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014

Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2014
Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συμψηφισμός αποθεματικών Ν.4172/2013
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ το
άρτιο

Αποθεματικά

26.888

19.777

42.462

10.902

100.030

0
0
0

0
0
0

0
705
(25.307)

(19.959)
(1.275)
25.307

(19.959)
(570)
0

0

0

(24.602)

4.073

(20.529)

26.888

19.777

17.860

14.975

79.501
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Απομειώσεις συμμετοχών
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,
αξιόγραφων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Όμιλος
1/11/131/12/2015 31/12/2014

Εταιρεία
1/11/131/12/2015 31/12/2014

( 16.247)

( 17.176)

( 16.268)

( 18.901)

9.057
1.715
0
4.337
10
( 1.317)
9.809

9.162
0
0
1.409
0
(2.396)
12.317

8.337
1.715
0
4.332
0
(1.352)
9.614

8.359
0
2.615
1.405
0
(2.694)
12.135

( 124)
6.781
8.346

197
8.135
790

(141)
6.397
9.406

163
7.404
1.012

(9.323)
(160)
12.886

(7.961)
(892)
3.584

(9.129)
0
12.912

(7.781)
(480)
3.237

(2.009)
6

(2.999)
18

(1.949)
6

(3.017)
14

50
351
0
(1.602)

84
676
48
(2.173)

50
350
40
(1.503)

0
675
50
(2.278)

(5.761)
(65)
(58)
(5.884)
5.400
5.027
10.426

(11.880)
(934)
(60)
(12.874)
(11.462)
16.489
5.027

(5.721)
(11)
0
(5,733)
5.676
4.225
9.901

(11.880)
(841)
0
(12.721)
(11.763)
15.988
4.225
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο
Η Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Α.Ε. (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της (εφεξής ο ‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται
στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. Η
Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και
απασχολούν 2.655 και 2.804 υπαλλήλους αντίστοιχα.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στοιχεία Επιχείρησης:
Διοικητικό Συμβούλιο:

Έδρα Εταιρείας:
ΑΡ.ΜΑΕ:
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:
Ελεγκτική Εταιρεία:

Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.Dr.
Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος
Jorn Olaf Hirschmann– Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Νικόλαος Κορίτσας - Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Παμπούκης Κων/νος- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Τουντόπουλος Βασίλειος- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Διστόμου 5-7 , Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
13782/06/Β/86/06
356301000
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
3, Στρατηγού Τόμπρα
Αγία Παρασκευή
15342 Αθήνα

Οι εταιρείες, οι οποίες περιελήφθησαν στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για την χρήση που
έληξε στις 31/12/2015 μαζί με τα σχετικά ποσοστά παρατίθενται κατωτέρω. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις
εταιρείες και την μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης
2014.Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται στην σημείωση 6.1
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Ονομασία εταιρείας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

Χώρα έδρας
ΕΛΛΑΔΑ

Δραστηριότητα
Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού

% συμμετοχής
2015
100.00%

% συμμετοχής
2014
100.00%

Μέθοδος
Ενσωμάτωσης
Ολική

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό & Θεραπευτικό
Κέντρο

51.00%

51.00%

Ολική

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

50.50%

50.50%

Ολική

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών
Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών
Κακώσεων

33.00%

33.00%

Ολική

HOSPITAL AFFILIATES
INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση & Διοίκηση
Νοσηλευτικών Μονάδων

68.89%

68.89%

Ολική

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100.00%

100.00%

Ολική

BIOAXIS SRL (πρώην
MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78.90%

78.90%

Ολική

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία
Νοσηλευτικών Μονάδων,
εκμετάλλευση υπαίθριου
πάρκινγκ

100.00%

100.00%

Ολική

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και γυναικολογική
κλινική

100,00%

100,00%

Ολική

INTEROPTICS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης &
ηλεκτρονικής πληροφόρησης &
συστημάτων πληροφορικής

27.33%

27.33%

Καθαρή θέση

2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και επιμέτρησης
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31/12/2015 (εφεξής οι
«οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
διερμηνειών τους όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει προαιρετική εφαρμογή κάποιου
Προτύπου πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σημειώνεται ότι
τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
που έληξε την 31/12/2015, στις 29/3/2016. Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. Όλα τα
ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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4. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στην
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται
να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη
εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι
αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις
μελλοντικές λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν.
Οι σηματικότερες εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω:
(α) Πρόβλεψη ποσού της αυτόματης επιστροφής (Clawback) και του ποσού επιστροφής (Rebate):
Στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-07-2013) και τις μεταγενέστερες υπουργικές
αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Clawback) και το ποσό επιστροφής (Rebate) με
αναδρομική ισχύ από 01/01/2013 και διάρκεια έως 31/12/2015. Η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για την
επίδραση των διατάξεων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι
υπολογισμού του Clawback δεν έχουν γνωστοποιηθεί και είναι μη οριστικοποιημένες, δύναται να παρουσιαστούν
αποκλίσεις με τον οριστικό προσδιορισμό του Clawback των χρήσεων 2014 και 2015 στο μέλλον, εφόσον
παραμείνουν σε ισχύ οι υφιστάμενες αποφάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 25.
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος:
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12, υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν
στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση καθώς και πρόβλεψη για
τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων
εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 17.
(γ) Υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού:
Οι υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια
των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των
αμοιβών των εργαζομένων και το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε
κάθε ημερομηνία αναφοράς, όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο
τις παραμέτρους αυτές. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις
υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.
(δ) Απομείωση απαιτήσεων:
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 25.
(ε) Ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις
Οι εταιρείες του Ομίλου εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη
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διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους
και τους κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σημείωση 39.
(στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων:
Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την
31/12/2015, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρήση των στοιχείων
του ενεργητικού.
(ζ) Απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία προδιορίζεται ως η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τυχόν έξοδα διάθεσης και της αξίας χρήσεως Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό
στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει
την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 19.
(η) Απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες των ΔΛΠ για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών της. Κατά την
προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξία της η Εταιρεία εκτιμά, μαζί με άλλους
παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, γεγονός
το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και
τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικές πολιτικές, το μέλλον της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων
παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και
στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 21.
(θ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
H αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την ανακτησιμότητά τους
και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών
απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών
φορολογικών κερδών, τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές του Ομίλου. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές του Ομίλου δεν έχουν
αναγνωρίσει μελλοντικές φορολογικές ωφέλειες επί των φορολογικών τους ζημιών. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στη σημείωση 23.

5. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.07.2013) άρθρο 100, ο οποίος είχε αναδρομική ισχύ από την
01/01/2013 προβλέπονταν: α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους, με την μορφή
«αυτόματων επιστροφών - Clawback», του υπερβάλλοντος ποσού, σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων
πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και β) καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του
ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (Rebate).
Συνέπεια του ανωτέρω Νόμου, ήταν για τον Όμιλο και την Εταιρεία να επηρεαστούν αρνητικά οι εμπορικές του
απαιτήσεις, ο κύκλος εργασιών, τα ίδια κεφάλαια με αποτέλεσμα τη μη τήρηση εντός προκαθορισμένων ορίων
ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίοι δεν είχαν προβλέψει
την επίπτωση από τον Νόμο 4172/2013 στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, στην σύμβαση
του υπάρχοντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας υπάρχουν ορισμένες οικονομικές ρήτρες, σύμφωνα με τις
οποίες η Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση των ακόλουθων χρηματοοικονομικών δεικτών: α) ελάχιστου καθαρού
τραπεζικού δανεισμού, β) ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA), γ) κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς το σύνολο των χρεωστικών
τόκων μείον τους πιστωτικούς τόκους και δ) σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς το σύνολο τραπεζικού δανεισμού
πλέον των ιδίων κεφαλαίων. Για την χρήση 2015 όπως και για τις χρήσεις 2013 και 2014, η Εταιρεία δεν πληρούσε
τις τρεις από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να αναταξινομήσει τα ομολογιακά της δάνεια από
μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον
οποίο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει, κατά την
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31/12/2015 το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά Ευρώ 146.872 χιλιάδες και Ευρώ
149.124 χιλιάδες αντίστοιχα.
Εντός του 2015, η Διοίκηση προχώρησε σημαντικά , σε σχέση με το 2014, στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
με τις πιστώτριες τράπεζες, για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου και τη μετατροπή του δανεισμού σε
μακροχρόνιο. Οι εξελίξεις μέσα στο 2015 που επηρέασαν τον τραπεζικό κλάδο έχουν οδηγήσει σε μια καθυστέρηση
στην προαναφερθείσα διαδικασία η οποία εκτιμάται πως πλέον βρίσκεται στο τελικό της στάδιο μετά την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και γενικότερα την επιστροφή τους σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
Σημειώνεται πως εντός της χρήσης, η Εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή ομολογιών συνονικού ύψους Ευρώ
5.822 χιλιάδων ενώ η υποχρέωση για την καταβολή των τόκων για το 2015, πραγματοποιήθηκε κανονικά. . Η
Διοίκηση εκτιμά πως οι διαπραγματεύσεις θα έχουν θετική έκβαση για την Εταιρεία και τον Όμιλο.
Εκτός από τα παραπάνω ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί ως προς την βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας διεκδικώντας
σταθερά την εξόφληση των παλαιών υπολοίπων 2007-2011 κυρίως από τα Ασφαλιστικά Ταμεία ( πριν την ένταξη
τους στον ΕΟΠΥΥ), την ομαλή ροή των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις
καθώς και τη διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που οφείλονται στο rebate και στο clawback.
Για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι σημαντική η ομαλή ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών του
Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τους όρους του τρίτου πακέτου χρηματοδότησης από τον Ευρωπαικό Μηχανισμό
Σταθερότητας το οποίο συμφωνήθηκε μέσα στον Αύγουστο του 2015 και η επιτυχής πρώτη αξιολόγηση της πορείας
του προγράμματος. Επίσης θα συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης της εισπραξιμότητας από πελάτες παλαιούς και
νέους πέραν του ΕΟΠΥΥ. Εκτιμάται επίσης ότι θα υπάρξει βελτίωση στις ταμειακές εισροές μέσα από την αύξηση
των λειτουργικών δραστηριοτήτων.
Ο Όμιλος επιδιώκει να διατηρήσει τη θέση στην ελληνική αγορά, μέσα από την προσφορά ολοκληρωμένων
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας ως ένα ενιαίο δίκτυο όλες
τις Κλινικές χαράσσοντας κοινή εμπορική στρατηγική, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες του πληθυσμού όπου λειτουργεί η κάθε Κλινική.
Στην κατεύθυνση αυτή οι στρατηγικές κινήσεις της Εταιρείας επικεντρώνονται :
Έσοδα
Η πολιτική ανάπτυξης εσόδων κινείται σε συγκεκριμένους βασικούς άξονες ως ακολούθως:
1)
2)
3)
4)
5)

Διατήρηση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ με προσπάθεια περιορισμού της επίδρασης του rebate και του
clawback.
Ενίσχυση των συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες, με προσπάθεια αύξησης ασθενών και εσόδων.
Στροφή στον ιατρικό τουρισμό για αντικατάσταση μέρους των εσόδων από την εγχώρια αγορά και
γενικότερα την αύξηση του τζίρου της εταιρείας.
Ανταγωνιστικές τιμές με την ανάπτυξη νέας τιμολογιακής πολιτικής που διαμορφώνεται με τη δημιουργία
ειδικών πακέτων νοσηλείας με ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.
Προσέλκυση νέων ιατρών και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τμημάτων.

Έξοδα
Η Διοίκηση σκοπεύει στο να μειώσει περαιτέρω το λειτουργικό κόστος του Ομίλου κυρίως μέσω διαρθρωτικών
κινήσεων που θα αποβλέπουν στην αναδιοργάνωση, ενοποίηση τμημάτων, αξιοποίηση υπηρεσιών οut sourcing,
ανάπτυξη προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και στη βελτίωση της αναλογίας των μεταβλητών εξόδων,
συνεχίζοντας έτσι την πολιτική συγκράτησης των εξόδων και εστιάζοντας στην διατήρηση της υψηλής ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Όλο το παραπάνω σχέδιο δράσης σε συνδυασμό με αναμενόμενη σταθεροποίηση και μια σχετική ανάπτυξη στην
ελληνική οικονομία θα επηρεάσει θετικά στην ανοδική πορεία καθώς και στη διασφάλιση της αναγκαίας
ρευστότητας των κλινικών και του Ομίλου.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα καθώς και το γεγονός ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος παρουσίασαν θετικές
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει θετικές
ταμειακές ροές για την επόμενη χρήση αλλά και το προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες
τράπεζες που είναι πλέον σε θετικό σημείο, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς η διοίκηση εκτιμά, παρά τις
αβεβαιότητες που υπάρχουν, ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την εξάλειψη
των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν
περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες
ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. H επιτυχής ολοκλήρωση των
παραπάνω ενεργειών είναι ουσιώδης για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

6α. Λογιστικές Πολιτικές
Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν εφαρμόσει με συνέπεια τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές σε όλες τις περιόδους που
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στην σημείωση 7 κατωτέρω παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η
Ιανουαρίου 2015 ωστόσο δεν έχουν εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.
6.1 Ενοποίηση: Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες ασκεί έλεγχο.
Θυγατρικές εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί έλεγχο άμεσα, ή έμμεσα μέσω άλλων
θυγατρικών εταιρειών. Έλεγχος υπάρχει όταν μια εταιρεία έχει την εξουσία, άμεσα ή έμμεσα, να κατευθύνει τις
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές μιας οντότητας, με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από τις
δραστηριότητες της. Για την εκτίμηση της ύπαρξης ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν δικαιώματα ψήφου τα οποία
προς το παρόν μπορούν να ασκούνται ή δύναται να τροποποιηθούν. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την
ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά
την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής (Κέντρο
Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων Α.Ε.), στην οποία αν και η μητρική κατέχει λιγότερο από
το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, ασκεί έλεγχο μέσω της δυνατότητας διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου «Έρευνα Ε.Α.Ε.», «Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε.» και «Hospital Αffiliates Α.Ε.» σύμφωνα
με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους έχουν τεθεί σε εκκαθάριση. Προγενέστερα και καθόλη την διάρκεια
της χρήσης 2006, οι εταιρείες «Έρευνα Ε.Α.Ε.» και «Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε.» μεταβίβασαν μαζί με τα παραγωγικά
τους πάγια – μηχανολογικό εξοπλισμό, τις λειτουργίες τους στην Μητρική εταιρεία με συνέπεια, οι οικονομικές τους
καταστάσεις τους να μην περιλαμβάνουν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επομένως, η εκκαθάριση όλων
των ανωτέρω εταιρειών δεν έχει θεωρηθεί ως διακοπτόμενη δραστηριότητα, ώστε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες» προκειμένου να παρουσιαστούν διακεκριμένα τα λειτουργικά τους αποτελέσματα και τα
περιουσιακά τους στοιχεία.
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιρειών του Ομίλου έχουν απαλειφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.Τα μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη για συναλλαγές μεταξύ των συγγενών εταιρειών απαλείφονται έναντι του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου
στη συγγενή εταιρεία. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου Ενεργητικού Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών και των συγγενών, έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές
που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Όλες οι θυγατρικές που ενοποιούνται συντάσσουν τις οικονομικές τους
καταστάσεις για την ίδια περίοδο και την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου) με αυτήν της μητρικής με εξαίρεση τις
θυγατρικές «Έρευνα Ε.Α.Ε.» και «Αξονική Έρευνα Ε.Α.Ε.», που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις για περιόδους
1/7-30/6. Όμως για σκοπούς ενοποίησης συντάχθησαν οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών που
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αφορούσαν την ίδια περίοδο με αυτήν της Μητρικής (1/1/2015-31/12/2015), οι οποίες και περιλήφθησαν στην
ενοποίηση.
Οι ζημιές των θυγατρικών αποδίδονται στα δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο, ακόμα και αν αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χρεωστικό λογιστικό υπόλοιπο.
6.2 Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (ατομικές οικονομικές καταστάσεις): Οι συμμετοχές της μητρικής
Εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες
απομείωσης.
6.3 Συμμετοχές σε Συγγενείς:
(i) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου στις εταιρείες στις οποίες ασκεί ουσιώδης
επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες, λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως. Ουσιώδης
επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν μια εταιρεία κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών,
ποσοστό 20% έως 50% των μετοχών της εταιρείας. Με βάση αυτή τη μέθοδο, η συμμετοχή στην συνδεδεμένη
καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον των μεταβολών στο ποσοστό του Ομίλου στην καθαρή τους θέση, μετά την
αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Η ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων απεικονίζει την αναλογία του Ομίλου στα αποτελέσματα της συνδεδεμένης. Όλες οι συγγενείς
εταιρείες που περιλήφθησαν στην ενοποίηση συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για την ίδια περίοδο
και την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου) με αυτήν της μητρικής.
Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη
συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω
δεσμεύσεις για λογαριασμό της συνδεδεμένης.
(ii) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής: Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές
οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης.
6.4 Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες (από κοινού ελεγχόμενες οντότητες) : Ο Όμιλος δεν συμμετέχει σε κοινοπραξίες, οι
οποίες αποτελούν από κοινού ελεγχόμενες οντότητες με άλλες επιχειρήσεις. Οι από κοινού ελεγχόμενες οντότητες
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της καθαρής θέσεως μέχρι την
ημερομηνία που ο Όμιλος παύει να τις ελέγχει από κοινού με άλλους εταίρους.
6.5 Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των Ελληνικών
θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε
άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Το νόμισμα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Ομίλου είναι το επίσημο νόμισμα της εκάστοτε χώρας όπου
κάθε θυγατρική λειτουργεί. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων όλοι οι λογαριασμοί του
ισολογισμού των θυγατρικών μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία που είναι σε ισχύ την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με βάση την μέση σταθμική
ισοτιμία που επικρατούσε κατά την διάρκεια του έτους.
Η σωρευμένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω μετατροπή καταχωρείται απ’ ευθείας στα ενοποιημένα
ίδια κεφάλαια έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και μεταφέρεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
6.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από λογισμικά προγράμματα.
Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα πέντε έτη. Η αξία των
λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη
που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των
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σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση
του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
6.7 Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον
Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες που
καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα ο
βασικός ασφαλιστικός φορέας με τον οποίο συνεργάζεται ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι ο ΕΟΠΥΥ. Οι Ασφαλιστικοί
Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρία, αφορούν ασφαλιστικές εταιρίες του εσωτερικού αλλά και του
εξωτερικού. Τα έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται
να εισπραχθεί ανά κατηγορία.
Πώληση αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
Τόκοι
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
Μερίσματα
Tα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα
των εταιρειών που τα διανέμουν.
6.8 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία: Τα γήπεδα, και τα κτίρια αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος (τεκμαρτό κόστος
βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1), μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Η
Εταιρεία και ο Όμιλος προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων κατά την 1η Ιανουαρίου
2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ.
Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα
και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για
την απόκτηση των στοιχείων.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή,
αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των
ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την
διαγραφή του παγίου περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το
εν λόγω πάγιο.
6.9 Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές, οι οποίοι
προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι
τα ακόλουθα:
Κατηγορία
Κτίρια
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιο Ποσοστό
2%
6,67%- 10%
6%-10%
10%- 25%
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Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία Ισολογισμού.
6.10 Υπεραξία και συνενώσεις εκμεταλλεύσεων: Οι συνενώσεις εκμεταλλεύσεων λογίζονται με βάση τη μέθοδο της
εξαγοράς (acquisition accounting method). Με βάση αυτή τη μέθοδο αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες τα
περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων των προγενέστερα μη αναγνωρισμένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων)
και οι υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων) του εξαγοραζόμενου κατά την
ημερομηνία εξαγοράς. H υπεραξία από συνενώσεις εκμεταλλεύσεων προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του
τιμήματος και της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Στη συνέχεια η υπεραξία αποτιμάται στο ιστορικό κόστος
μείον τις σωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή
αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται,
κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που
αναμένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή.
Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, οι
οποίες σχετίζονται με την υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογούσας
υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης.
Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η
υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα πρέπει να συμπεριληφθεί στην λογιστική αξία του τμήματος αυτού
προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα
προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών που παραμένει.
Η υπεραξία που τυχόν προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις εταιρειών επιμερίζεται και παρακολουθείται σε
επίπεδο Ομίλου στις βασικές μονάδες παραγωγής ταμειακών ροών (cash generating units), οι οποίες έχουν
προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Ο Όμιλος,
προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας, διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους
απομείωσης επί των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών, στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο
Ομίλου.
Όταν ο Όμιλος αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες (εξαγορά ποσοστών
μειοψηφίας), η συνολική διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της αναλογίας των ποσοστών μειοψηφίας
που αποκτώνται (υπεραξία ή αρνητική υπεραξία) εκκαθαρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια επειδή θεωρείται ως
συναλλαγή μεταξύ μετόχων (entity concept method). Κατ’ αντιστοιχία, όταν πωλούνται ποσοστά μειοψηφίας (χωρίς
η τελική συμμετοχή να οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής), τότε τα σχετικά κέρδη ή ζημίες
αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.
6.11 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των άϋλων περιουσιακών
στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι
λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ
της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από
τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα μέρη έχουν
πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την
πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για
τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Μια ζημιά απομείωσης
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αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς
απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με
την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.
6.12 Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το
μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:

Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού,
αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως, χωρίς σημαντική
καθυστέρηση υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.

Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού, ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου
στοιχείου.
Όπου ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του
συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης
συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή, η οποία έχει τη μορφή
εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του
στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί ο Όμιλος να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη
συμμετοχή είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού
(συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του
Ομίλου είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσει, με εξαίρεση την
περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου, το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη
συμμετοχή του Ομίλου περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και
την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού από-αναγνωρίζονται όταν
η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση
αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση
όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική
υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
6.13 Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο
τρέχον σημείο εναπόθεσης. Το κόστος των αποθεμάτων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας
μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους.
Ειδικά τα αποθέματα των φαρμάκων αποτιμώνται με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή στην τελευταία τιμή κτήσεως,
λόγω του υφισταμένου καθεστώτος διατιμήσεως, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.2 «Αποθέματα», παράγραφος 25.
6.14 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους
αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
(υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς
απαιτήσεις εκτιμώνται από τη διοίκηση για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα σχετικής πρόβλεψης με κριτήρια τη
δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και την παλαιότητα των υπολοίπων του. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους με βάση την ιστορικότητα των εισπράξεων και τις
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γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μη διαγράφεται καμία
απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.

6.15 Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Οι υπεραναλήψεις απεικονίζονται
στο παθητικό στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα
χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω.
6.16 Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Μητρικής Εταιρείας που
έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή
καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται
σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα
της έκδοσης.
6.17 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος.
Μετά την αρχική καταχώρηση, τα δάνεια που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής
κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του
δεδουλευμένου.
6.18 Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία είναι δουλευμένα.
6.19 Παροχές προσωπικού
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method).
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος
τρέχουσας απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω μεταβολών των
παραδοχών, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία προσδιορίζεται με
αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού
της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
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6.20 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τους κύριους
Κρατικούς Ασφαλιστικούς Φορείς που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ, ΤΣΑΥ), οι οποίοι χορηγούν
συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος
του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την
συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών
στους εργαζομένους.
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών
με βάση αυτό το πρόγραμμα.
6.21 Τραπεζικός δανεισμός: Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά
την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική
καταχώρηση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (effective rate).
Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις διαφορές του αναπόσβεστου κόστους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσης όπως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποαναγνώριση (αποπληρωμή) της δανειακής
υποχρέωσης. Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία πραγματοποιούνται.
6.22 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει
των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός
των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε
εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που
προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους φόρους
εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε προσωρινές
διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται για τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές:

Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απομείωση της
υπεραξίας.

Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή του
παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές,
συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο
βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο
βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το
σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί, ή, η υποχρέωση θα
τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή
έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
6.23 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της
μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των
ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των
χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό
επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας στα
αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή
του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
6.24 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω
εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία
του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας
του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές
ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για
την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν
μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
6.25 Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που
αποδίδονται στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον
Όμιλο ως ίδιες μετοχές. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που
αποδίδεται στους μετόχους του Ομίλου (προσαρμοσμένο με την επίδραση της μετατροπής δυνητικών τίτλων
μετατρέψιμων σε μετοχές) με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του
έτους (προσαρμοσμένο με την επίδραση των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές).
6.26 Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τομέα Δραστηριότητας: Ο Όμιλος παρέχει χρηματοοικονομικές και άλλες
πληροφορίες αναφορικά με τους λειτουργικούς του τομείς ή συναθροίσεις λειτουργικών τομέων που πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια. Λειτουργικοί τομείς είναι τμήματα μιας οντότητας για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες,
ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και οι οποίες αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την
Διοίκηση, με σκοπό την κατανομή πόρων και την αξιολόγηση αποδόσεων.
Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές
αρχές για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων με αυτές των οικονομικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας
του ομίλου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών. Οι διατομεακές πωλήσεις
απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.
6.27 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά εργαλεία και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων: Tα παράγωγα
χρηματοοικονομικά εργαλεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους αξία στην ημερομηνία συμβάσεως και
μεταγενέστερα επιμετρώναι στην εύλογη τους αξία. Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή ζημίας που απορρέει
από την αποτίμηση αυτή εξαρτάται από το κατά πόσον αυτά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν
προσδιοριστεί ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και τη φύση του αντισταθμιζόμενου κινδύνου. Ο Ομιλος
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καταγράφει κατά την ημερομηνία συναλλαγής τη σχέση μεταξύ του αντισταθμιστικού εργαλείου και του
αντισταθμιζόμενου αντικειμένου (αύξηση κυμαινόμενου επιτοκίου) καθώς και του σκοπού αντιστάθμισης κινδύνου
και της στρατηγικής υλοποίησης συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου. Ο Ομιλος καταγράφει επίσης το αρχικό
σκεπτικό για την αντιστάθμιση κινδύνου και μετρά, κατά την διάρκεια των συναλλαγών, την αποτελεσματικότητά
των εργαλείων αυτών στο να αντισταθμίζουν την διακύμανση στις ταμειακές ροές των αντικειμένων αντιστάθμισης.
Το μέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου,
αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά απορρέει από κινήσεις
στην εύλογη αξία που αναλογεί στην μη αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άμεσα στα
αποτελέσματα. Τα συσσωρευμένα ποσά στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων ανακυκλώνονται μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων στις περιόδους όπου το αντικείμενο αντιστάθμισης επηρεάζει το αποτέλεσμα (όταν
λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προς αντιστάθμιση συναλλαγή).
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου ταξινομούνται ως παράγωγα προς πώληση και
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
6.28 Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39,
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από της εξής τέσσερις κατηγορίες:





Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
Απαιτήσεις και δάνεια,
Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους, και
Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών
απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό
την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
(ii)

Απαιτήσεις και δάνεια:

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα (και που είναι εκτός των συνήθων
πιστωτικών ορίων του Ομίλου), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια
διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
6.29 Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις
αναγνωρίζονται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποίησης τους για την συστηματική συσχέτισή τους με τα
επιχορηγούμενα έξοδα.
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6.30 Διανομή μερισμάτων: Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους του Ομίλου
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από την
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
6.31 Συμψηφισμοί: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό δημοσιεύεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει το έννομο δικαίωμα να
συμψηφιστούν τα αναγνωρισμένα ποσά και να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί η απαίτηση
και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα διακανονισμός ως προς την υποχρέωση.
6.32 Συγκριτικά ποσά: Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με
αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσης χωρίς καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον
κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, της προηγούμενης χρήσης
για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
6β. Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Υποχρεώσεις
καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων (Κανονισμός 2015/29/17.12.2014)
Την 21.11.2013, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την
οποία μεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισμός των σχετιζόμενων με την παροχή υπηρεσίας εισφορών που δεν
εξαρτώνται από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγματα των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη
υπηρεσίας περιλαμβάνουν αυτές που αποτελούν σταθερό ποσοστό του μισθού του εργαζομένου ή ένα σταθερό
ποσό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ή ένα ποσό σχετικό με την ηλικία του εργαζομένου. Με την
τροποποίηση η οντότητα δύναται να επιλέξει είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως μείωση του
κόστους απασχόλησης (service cost) την περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόμενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν να
πρόκειται δηλαδή για βραχυπρόθεσμη παροχή προς τους εργαζομένους) ή να εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις
κατανέμει στα έτη απασχόλησης.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων:
- κύκλος 2010-2012 (Κανονισμός 2015/28/17.12.2014)
- κύκλος 2011-2013 (Κανονισμός 1361/18.12.2014)
Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2013, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την 1.1.2015
και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από τον Όμιλο.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»:
Λογιστικός χειρισμός απόκτησης συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινή δραστηριότητα (Κανονισμός
2015/2173/24.11.2015)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 6.5.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 11 με την οποία
αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό κοινή δραστηριότητα, το οποίο συνιστά επιχείρηση
(σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισμό των
συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση με το ΔΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συμμετοχή θα προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις
σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής
συμμετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συμμετοχή σε σχήματα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν
επιχείρηση.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία
γνωστοποιήσεων (Κανονισμός 2015/2406/18.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 στα
πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των γνωστοποιήσεων στις
οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure initiative). Οι κυριότερες από τις
τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• καταργείται ο περιορισμός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,
• διευκρινίζεται ότι ακόμη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις ως ελάχιστες για τη
συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, μία οντότητα δικαιούται να μην τις παραθέσει εάν αυτές θεωρούνται ασήμαντες.
Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα επιμέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για την
κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον
γνωστοποιήσεις,
• αποσαφηνίζεται ότι οι γραμμές που ορίζουν τα ΔΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στον ισολογισμό και στα
αποτελέσματα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η εταιρία μπορεί να παρουσιάζει
περαιτέρω ανάλυση σε γραμμές, τίτλους και υποομάδες,
• διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, η αναλογία μίας εταιρίας στα λοιπά
αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και κοινοπραξιών που ενοποιούνται
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται:
-- σε ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
-- σε ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
• διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης των σημειώσεων και ότι κάθε
εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηματικό τρόπο παρουσίασης λαμβάνοντας υπόψη την κατανόηση και τη
συγκρισιμότητα των οικονομικών της καταστάσεων.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
(Κανονισμός 2015/2231/2.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 12.5.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 38 με
την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιηθεί το έσοδο ως βάση της μεθόδου απόσβεσης των ενσώματων και
άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται μόνο για τα άυλα πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως μέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η
πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του δικαιώματος, ή
(β) όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεμένες.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισμός 2015/2113/23.11.2015)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 30.6.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 με την
οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως εκείνα που:
α) χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στην προμήθεια γεωργικών προϊόντων,
β) αναμένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από μία περιόδους και
γ) υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόμενο πώλησής τους
ως scrap, πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου.
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις»: Η μέθοδος της
καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (Κανονισμός 2015/2441/18.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 12.8.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 με την οποία
παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίμηση των επενδύσεων σε
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, με την εν λόγω
τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονομικές καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε
θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28,
αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισμός 2015/2343/15.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 25.9.2014, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
προτύπων, τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί
πρόωρα από τον Όμιλο.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειμένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το νέο
πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση των
χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται σε δύο
μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η
αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των μέσων
αυτών.
ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.
Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους να
ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να
διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που
το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωματωμένο παράγωγο δεν θα πρέπει να
διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις υποχρεώσεις που μία εταιρία επιλέγει κατά
την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η
μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής
που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή
θέση.
Απομείωση
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναμενόμενων
ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των μέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η
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πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις
απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την αρχική
τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις
αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών.
Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη διαχείριση των
κινδύνων της οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τις υφιστάμενες διατάξεις του
ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετέχουν σε μία σχέση αντιστάθμισης είτε ως μέσα
αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειμένου η αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης
γίνεται πλέον μόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ποιοτική μόνο αξιολόγηση καθίσταται
επαρκής,
• στην περίπτωση που μία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της διαχείρισης
κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε
εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της
αποτελεσματικότητας.
Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθμιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Ο Όμιλος, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 από 1.1.2018, θα εξετάσει τις επιπτώσεις
που θα έχει η υιοθέτηση του στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί
συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα
με την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, αναφορικά με τη σύνταξη
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει
και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές μιας εταιρίας επενδύσεων, η οποία αποτιμά τις θυγατρικές της στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση
αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρμογή στις εταιρίες επενδύσεων οι
οποίες αποτιμούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από τον Όμιλο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:
Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ
28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του
ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 10
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία
συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση»
βάσει του ΔΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που
σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του
κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε
αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου αποτίμηση της
συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των άλλων
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επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην
θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή ζημίας στα
αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό
κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία υποχρεωτικής
εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής
εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της
καθαρής θέσης.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς
ρύθμισης»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο
πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόμενους
λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές
νομοθεσίες όταν μία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον
κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα
με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους
καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να
εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του IASB και του
Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές
απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρμογής
άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά
μέσα.
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η εταιρία
αναμένει ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου μοντέλου
αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
• Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη
• Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση
• Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής
• Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης
• Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης.
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε
υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών)
που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το
ίδιο μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη. Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων
και διερμηνειών:
• ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής»
• ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
• Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών»
• Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
• Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
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• Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης».
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16 «Μισθώσεις» το
οποίο αντικαθιστά:
• το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
• τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
• τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και
• τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας μίσθωσης».
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία
διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων,
καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα
πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό
τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των
μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.
Ο Όμιλος εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία
γνωστοποιήσεων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της
οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές
ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα
πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν:
- τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
- τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές,
- τις μεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές μεταβολές.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την οποία
αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς στην
εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές
διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης
ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το
συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές
διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι εκπεστέες
φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου
που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση κάποιων
στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να
αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
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Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.

7. Λειτουργικοί τομείς
Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ενώ οι διατομεακές πωλήσεις
απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των
λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων, με αυτές των οικονομικών καταστάσεων.
Ως εκ τούτου οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: α) Παροχή υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, β)
Παροχή υπηρεσιών υγείας εξωτερικού (Ρουμανία) και γ) Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

153.522
600
154.122

4.148
0
4.148

355
9.413
9.768

66
0
66

0
( 10.013)
( 10.013)

158.092
0
158.092

2.190
1.372
( 9.615)

156
1
( 31)

679
0
( 164)

( 8)
0
( 0)

0
( 37)
0

3.017
1.336
( 9.809)

3
( 16.139)
624
( 15.515)
( 8.352)

0
( 12)
3
( 8)
( 138)

0
( 52)
( 143)
( 195)
( 567)

0
( 8)
( 8)
( 16)
0

0
( 37)
0
( 37)
0

3
( 16.247)
475
( 15.772)
( 9.057)

382.869
320.130

1.078
438

36.979
26.001

10.439
2.716

( 61.123)
( 37.890)

370.243
311.396

2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Διατομεακές
Σύνολο
Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αναλογία κερδών / (ζημιών) από
συγγενείς εταιρείες αποτιμώμενες
στην καθαρή θέση
Κέρδη προ φόρων
Φορολογία
Κέρδη μετά φόρων
Αποσβέσεις
Περιουσιακά στοιχεία
Υποχρεώσεις

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό
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Σύνολο
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2014

Σε χιλιάδες Ευρώ

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Διατομεακές
Σύνολο
Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αναλογία κερδών / (ζημιών) από
συγγενείς εταιρείες αποτιμώμενες
στην καθαρή θέση
Κέρδη προ φόρων
Φορολογία
Κέρδη μετά φόρων
Αποσβέσεις
Περιουσιακά στοιχεία
Υποχρεώσεις

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

144.507
333
144.840

4.193
0
4.193

100
8.933
9.033

73
0
73

0
( 9.266)
( 9.266)

148.873
0
148.873

1.360
3.226
( 14.749)

81
1
( 33)

466
52
( 151)

( 0)
0
( 0)

0
( 354)
2.615

1.907
2.926
( 12.317)

( 82)
( 19.081)
( 1.069)
( 20.150)
( 8.391)

0
( 126)
2
( 124)
( 176)

( 77)
( 228)
( 219)
( 447)
( 596)

0
( 2)
( 4)
( 6)
0

0
2.261
( 37)
2.225
0

( 159)
( 17.176)
( 1.326)
( 18.503)
( 9.162)

391.922
315.249

1.167
510

34.560
23.390

10.401
2.662

( 57.315)
( 34.879)

380.736
306.931

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Σύνολο

i.Έσοδα
2015
4.148
153.944

Σε χιλιάδες Ευρώ

Ρουμανία
Ελλάδα

2014
4.193
144.680

Τα διατομεακά έσοδα απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.

ii. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο τον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στο εσωτερικό.

iii. Σημαντικός πελάτης
Σημειώνεται ότι στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας εσωτερικού, το σημαντικότερο μέρος των εσόδων από
πωλήσεις (περίπου 22% ), αφορούν κυρίως δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάσσονται στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
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8. Κύκλος εργασιών

Σε χιλιάδες Ευρώ

Κύκλος Εργασιών (πριν από Rebate και Clawback)
Επίδραση Rebate και Clawback χρήσης
(Ν.4172/2013 άρθρο 100)
Κύκλος Εργασιών (μετά από Rebate και Clawback)

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
177.511
170.442
(19.419)
158.092

(21.568)
148.873

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
173.022
165.894
(19.419)
153.603

(21.568)
144.326

Σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-07-2013) άρθρο 100 προβλέπονται: α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από
τους συμβεβλημένους παρόχους, με την μορφή «αυτόματων επιστροφών-clawback», του υπερβάλλοντος ποσού, σε
περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και β) καθιέρωση
κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate).
Η Διοίκηση, με βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση που είχε κατά την 31/12/2014, προέβη σε εκτίμηση του ποσού
επιστροφών για το σύνολο του έτους 2014, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το
ποσό των Ευρώ 21.568. Ομοίως, κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία, με βάση τόσο τις σχετικές βεβαιώσεις
επιστροφών που εκδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ εντός της χρονικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015 όσο και την
περσινή διαθέσιμη πληροφόρηση που είχε, προέβη: α) στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ποσού Ευρώ 8.297
που αφορούσε το α’ εξάμηνο του 2015 και β) σε εκτίμηση του ποσού επιστροφών για το μη βεβαιωμένο μέρος
των πωλήσεων του έτους 2015 προς τον ΕΟΠΥΥ, μειώνοντας επιπρόσθετα με αυτό τον τρόπο τον κύκλο εργασιών
της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το ποσό των Ευρώ 11.122.

9. Λοιπά Έσοδα
Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Έσοδα από υπηρεσίες
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων - Rebate και
Clawback α και β εξαμήνου 2013 (Ν.4172/2013 άρθρο
100)
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
797
1.898
333
4
901
845

0
0
1.239
3.271

73

9.664
122
1.520
14.053

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
820
1.904
333
4
1.048
999

0
0
452
2.654

9.664
87
872
13.529
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10. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Μισθοδοσία (σημείωση 13)
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (σημείωση 14)
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Υγειονομικό υλικό, φάρμακα, λοιπά αναλώσιμα, και
ειδικά υλικά
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
57.585
57.983
13.614
15.154
7.758
7.818
11.314
11.364
570
664
4.490
4.707
36.497
131.828

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
56.971
57.305
13.509
15.047
7.600
7.642
9.938
9.951
570
663
4.415
4.613

37.028
134.718

37.061
130.063

37.686
132.908

11. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Μισθοδοσία (σημείωση 13)
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (σημείωση 14)
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Υγειονομικό υλικό, φάρμακα, λοιπά αναλώσιμα, και
ειδικά υλικά
Σύνολο

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
16.392
18.036
1.307
1.837
1.298
1.342
2.089
2.146
1.036
1.383
4.272
4.540
182
26.577

392
29.677

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
14.833
16.504
1.222
1.746
738
716
1.910
1.950
1.012
1.363
3.963
3.567
127
23.806

333
26.179

Κατά τη χρήση 2015, οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», για τον
υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο
φορολογικής συμμόρφωσης ανέρχονται σε Ευρώ 160.

12. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Μισθοδοσία (σημείωση 13)
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (σημείωση 14)
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις επισφαλειών -Απομειώσεις
(σημείωση 25)

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
130
119
244
229
1
2
20
19
498
3.323
138
207

Διαγραφή απαιτήσεων (σημείωση 25)
Σύνολο
74

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
0
0
240
221
0
0
0
0
492
3.321
114
183

4.120

1.492

4.115

1.492

3.846
8.998

396
5.786

3.717
8.679

396
5.612
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13. Κόστος Μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις επιμέρους κατηγορίες κόστους ανωτέρω αναλύεται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Μισθοί, ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημίωση προσωπικού (σημείωση 31)
Λοιπές αμοιβές
Σύνολο

1/1 31/12/2015
59.566
13.786
627
128
74.107

Εταιρεία

1/1 31/12/2014
60.834
14.449
554
301
76.138

1/1 31/12/2015
57.674
13.412
602
117
71.804

1/1 31/12/2014
58.936
14.031
551
291
73.809

14. Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Οι αποσβέσεις των ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις επιμέρους
κατηγορίες κόστους ανωτέρω αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

1/1 31/12/2015

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
(σημείωση 19)
Απόσβεση αϋλων περιουσιακών στοιχείων
(σημείωση 20)
Σύνολο

Εταιρεία

1/1 31/12/2014

1/1 31/12/2015

1/1 31/12/2014

8.887

9.042

8.178

8.248

170
9.057

120
9.162

160
8.337

111
8.359

15. Λοιπά Έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

1/1 31/12/2015

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
(σημείωση 19)
Ζημίες από πώληση παγίων
Σύνολο

1.715
19
1.734

75

1/1 31/12/2014
0
530
530

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014
1.715
20
1.735

0
532
532
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16. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Τα καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Όμιλος
1/1 - 31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/1 - 31/12/2014

Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού (σημείωση 31)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα

(143)
(7.994)

(203)
(8.695)

Ζημία απομείωσης συνδεδεμένων εταιρειών Medisoft ΑΕ και Iatriko
Int., η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα από παράγωγα
Προμήθειες Factoring
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing)
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Έσοδα από παράγωγα
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Κέρδη από πώληση διαπραγματεύσιμων χρεογράφων (μετοχών)

0
(946)
(375)
(8)
(344)
(9.809)
0
5
346
932
50

(705)
(1.834)
(252)
(14)
(615)
(12.317)
48
21
656
2.345
0

0
0
1.333

4
10
3.084

(8.476)

(9.233)

Κέρδος από πώληση Medicafe AE στα βιβλία της θυγατρικής Ιατρική
Τεχνική ΑΕΒΕ
Μη ενσωμάτωση εταιρείας Ortelia Holdings στον Όμιλο
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

Τα μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες ποσού ευρώ 48 κατά την χρηση που έληξε 31/12/2014 αφορούσαν την
συγγενή εταιρεία MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ.,η οποία εκποιήθηκε των Δεκέμβριο του
2014 και το τίμημα πώλησης ανήλθε σε Ευρώ 85.
Εταιρεία
1/1 - 31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/1 - 31/12/2014

Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού (σημείωση 31)
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα
Απομείωση συμμετοχών

(142)
(7.807)
0

(201)
(8.523)
(2.615)

Ζημία απομείωσης συνδεδεμένων εταιρειών Medisoft ΑΕ και Iatriko
Int., η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα από παράγωγα
Προμήθειες Factoring
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing)
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Έσοδα από παράγωγα
Αποτίμηση παραγώγου σε εύλογη αξία
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες
Κέρδη από πώληση διαπραγματεύσιμων χρεογράφων (μετοχών)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

0
(946)
(375)
0
(344)
(9.614)
4
346
932
40
50
1.372

(705)
(1.834)
(252)
(6)
(615)
(14.750)
19
656
2.345
205
0
3.226

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

(8.242)

(11.525)

76
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Τα μερίσματα αναλύονται ως κάτωθι :
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

1/1- 31/12/2015

1/1-31/12/2014

Ιατρική Τεχνική

0

155

Κέντρο Φυσιοθεραπείας

40

50

Σύνολο

40

205

17. Φόρος Εισοδήματος
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για την χρήση
2015 είναι 29% (26% την 31η Δεκεμβρίου 2014).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Σε χιλιάδες Ευρώ

Τρέχων φόρος εισοδήματος (έξοδο)/όφελος
Τρέχουσα χρήση
Προσαρμογές για προηγούμενες χρήσεις

Όμιλος
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014

Εταιρεία
1/1 1/1 31/12/2015
31/12/2014

(187)
(954)
(1.141)

(505)
0
(505)

0
(950)
(950)

(225)
0
(225)

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
(έξοδο)/όφελος
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή
Αλλαγή σε αναγνωρισμένες εκπεστέες
προσωρινές διαφορές

(1.963)

0

(1.955)

0

3.579
1.616

(822)
(822)

3.568
1.613

(833)
(833)

Φόρος εισοδήματος (έξοδο)/ όφελος

475

(1.326)

663

(1.058)

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που
αφορούν.
Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι
φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η έκβαση των φορολογικών ελέγχων
και το ύψος των πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων και προστίμων, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ικανοποιητικά
και, ως εκ τούτου, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέμα
αυτό ύψους Ευρώ 1.960 (2014: Ευρώ 1.006), εκ των οποίων Ευρώ 1.900 (2014: Ευρώ 950) αφορούν την Μητρική
Εταιρεία. Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Εντός της κλειόμενης χρήσης, ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 της
Μητρικής εταιρείας. Στην παρούσα φάση, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε σταδιο ολοκλήρωσης και έχει επιδοθεί στην
Εταιρεία Σημείωμα Προσωρινών Διαπιστώσεων με βάση το οποίο η Εταιρεία προσάρμοσε το ποσό της σχετικής
πρόβλεψης στα βιβλία της στο ποσό των ευρώ 1.900. Το οριστικό πόρισμα του ελέγχου αναμένεται να κοινοποιηθεί
στην Εταιρεία μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
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Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 διεξήχθη έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής
Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 καθώς και τη σχετική
ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159/2011, τόσο για την Μητρική Εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της με έδρα στην
Ελλάδα, «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ», «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.» και
«ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ομοίως για την χρήση 2014,
διεξήχθη έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 τόσο για την Μητρική Εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της με έδρα
στην Ελλάδα, «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ», «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
Α.Ε.» και «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Για την χρήση 2015
βρίσκεται σε εξέλιξη ο εν λόγω έλεγχος τόσο για την Μητρική Εταιρεία, όσο και για τις θυγατρικές «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕΒΕ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.». Τα οριστικά αποτελέσματα
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική απόκλιση από τα ποσά των εκτιμηθέντων φόρων που απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Αναφορικά με τις θυγατρικές της, τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

Ονομασία εταιρείας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

Χώρα έδρας
ΕΛΛΑΔΑ

Δραστηριότητα
Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού

% συμ/χής
ομίλου
100.00%

Ανέλεγκτες Χρήσεις
2009-2010

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό & Θεραπευτικό
Κέντρο

51.00%

2007-2015

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

50.50%

2007-2015

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών
Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών
Κακώσεων

33.00%

2010

HOSPITAL AFFILIATES
INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ

Organization & Administration
of Hospitals and Clinics.

68.89%

2007-2010 & 2012-2015

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100.00%

-

BIOAXIS SRL (ex MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78.90%

-

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία
Νοσηλευτικών Μονάδων

100.00%

2010, 2014-2015

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και γυναικολογική
κλινική

100.00%

2009-2010, 2015

INTEROPTICS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης &
ηλεκτρονικής πληροφόρησης &
συστημάτων πληροφορικής

27.33%

2013-2015
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Ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
Τα ποσά του φόρου εισοδήματος που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα αναλύονται ως
κάτωθι:

1/1 - 31/12/2015
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ

Εταιρεία

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)
Τρέχον φορολογικός συντελεστής

1.356
29%

1.355
29%

Φόρος που αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα όφελος / (έξοδο)

(404)

(405)

1/1 - 31/12/2014
Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)
Τρέχον φορολογικός συντελεστής
Φόρος που αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα όφελος / (έξοδο)

Εταιρεία

(1.741)
26%

(1.723)
26%

453

448

Συμφωνία φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα της χρήσης
Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, για τον Όμιλο και την ΕταΙρεία έχει ως
εξής:
Όμιλος
1/1 31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων εισοδήματος

(16.247)

Φόροι εισοδήματος βάσει του εγχώριου φορολογικού
συντελεστή

1/1 31/12/2014
(17.176)

29,00%
0,00%
0,59%
(14,07%)
5,52%

(4.712)
0
(96)
2.287
(898)

26,00%
1,48%
0,38%
(9,20%)
0,00%

(4.466)
(255)
(66)
1.581
0

Ζημίες τρέχουσας χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
φορολογική απαίτηση
Προσαρμογές για προηγούμενες χρήσεις

(0,02%)
(5,87%)

(26,26%)
0,00%

Επίδραση φορολογικού συντελεστή εταιρειών εξωτερικού
Επίδραση από μεταβολή φορολογικού συντελεστή
Λοιπά
Φόροι εισοδήματος που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα

(0,01%)
(12,08%)
0,07%
2,92%

37
954
2
1.963
(12)
(475)

4.510
0
13
0
9
1.326

Φόρος αφορολόγητου αποθεματικού
Μη φορολογηθέντων εσόδων
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών
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Εταιρεία
1/1 31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων εισοδήματος

1/1 31/12/2014

(16.268)

Φόροι εισοδήματος βάσει του εγχώριου φορολογικού
συντελεστή
Φόρος αφορολόγητου αποθεματικού
Μη φορολογηθέντων εσόδων
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών
Ζημίες τρέχουσας χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
φορολογική απαίτηση
Προσαρμογές για προηγούμενες χρήσεις
Επίδραση από μεταβολή φορολογικού συντελεστή
Φόροι εισοδήματος που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα

(18.901)

29,00%
0,00%
0,07%
(12,65%)
5,52%

(4.718)
0
(11)
2.059
(898)

26,00%
1,35%
0,28%
(9,16%)
0,00%

(4.914)
(255)
(53)
1.731
0

(0,00%)
(5,84%)
(12,02%)
4,07%

0
950
1.955
(663)

(24,07%)
(0,00%)
(0,00%)
(5,60%)

4.550
0
0
1.058

18. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 έχει ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες στους ιδιοκτήτες
της Μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

1/1 31/12/2015

Εταιρεία

1/1 31/12/2014

1/1 31/12/2015

1/1 31/12/2014

( 15.773)
86.735.980

( 18.562)
86.735.980

( 15.605)
86.735.980

( 19.959)
86.735.980

( 0,1818)

( 0,2140)

( 0,1799)

( 0,2301)

Ζημίες ανά μετοχή

i. Ζημίες αποδιδόμενες στους ιδιοκτήτες της Μητρικής :
Όμιλος
1/1 31/12/2015
Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες στους ιδιοκτήτες
της Μητρικής

Εταιρεία

1/1 31/12/2014

( 15.773)

1/1 31/12/2015

( 18.562)

( 15.605)

1/1 31/12/2014
86.735.980

1/1 31/12/2015
86.735.980

1/1 31/12/2014
( 19.959)

ii. Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία :
Όμιλος

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

1/1 31/12/2015
86.735.980

Εταιρεία
1/1 31/12/2014
86.735.980

Με δεδομένο ότι δεν υφίστανται χρηματοοικονομικά μέσα που να μειώνουν περαιτέρω τα βασικά κέρδη ανά
μετοχή, παρέλκει η απεικόνιση των απομειωμένων κερδών ανά μετοχή (diluted earnings per share).
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19. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Όμιλος 2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Αξία κτήσης την
01/01/2015
Προσθήκες
ΠωλήσειςΜειώσεις
Απομειώσεις
ΜεταφορέςΑνακατατάξεις
Συναλλαγματικές
Διαφορές
Αξία κτήσης την
31/12/2015

Αποσβέσεις την
01/01/2015
Προσθήκες
Χρήσεως
ΠωλήσειςΜειώσεις
Συναλλαγματικές
Διαφορές
Αποσβέσεις την
31/12/2015
Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2015

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

58.086
0

195.285
211

79.985
1.070

2.207
2

34.347
497

9.836
68

379.747
1.847

0
(248)

(133)
0

(996)
0

(37)
0

(135)
0

(1)
(1.467)

(1.303)
(1.715)

0

3.290

0

0

0

(3.290)

0

0

(9)

(17)

(1)

(2)

0

(28)

57.838

198.644

80.042

2.171

34.706

5.147

378.548

0

(41.513)

(64.720)

(1.953)

(30.048)

0

(138.234)

0

(3.930)

(3.895)

(47)

(1.015)

0

(8.887)

0

133

986

25

133

0

1.279

0

3

4

1

1

0

10

0

(45.307)

(67.625)

(1.974)

(30.929)

0

(145.835)

57.838

153.337

12.417

197

3.777

5.147

232.713
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Όμιλος 2014

Σε χιλιάδες Ευρώ

Αξία κτήσης την
01/01 /2014
Προσθήκες
ΠωλήσειςΜειώσεις
Μεταφορές Ανακατάξεις
Συναλλαγματικές
Διαφορές
Αξία κτήσης την
31/12/2014

Αποσβέσεις την
01/01/2014
Προσθήκες
ΠωλήσειςΜειώσεις
Συναλλαγματικές
Διαφορές
Αποσβέσεις την
31/12/2014
Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2014

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

58.086
0

195.123
162

79.262
2.387

2.222
21

33.777
699

9.231
607

377.701
3.876

0

(1)

(1.667)

(36)

(129)

0

(1.832)

0

0

2

0

0

(2)

0

0

1

1

0

0

0

2

58.086

195.285

79.985

2.207

34.347

9.836

379.747

0
0

(37.598)
(3.914)

(61.876)
(3.966)

(1.917)
(52)

(29.067)
(1.109)

0
0

(130.459)
(9.042)

0

0

1.124

16

128

0

1.268

0

0

(1)

0

0

0

(1)

0

(41.513)

(64.720)

(1.953)

(30.048)

0

(138.234)

58.086

153.773

15.265

254

4.298

9.836

241.513
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Εταιρεία 2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Κόστος κτήσης
την 01/01/2015
Προσθήκες
ΠωλήσειςΜειώσεις
Απομειώσεις
αξίας
Μεταφορές Ανακατάξεις
Κόστος κτήσης
την 31/12/2015

Αποσβέσεις
την 01/01/2015
Προσθήκες
ΠωλήσειςΜειώσεις
Αποσβέσεις την
31/12/2015
Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2015

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

51.308
0

190.851
211

74.188
1.022

1.795
2

33.194
489

6.173
68

357.508
1.793

0

0

(251)

(25)

(25)

(1)

(301)

(248)

0

0

0

0

(1.467)

(1.715)

0

3.290

0

0

0

(3.290)

0

51.060

194.352

74.959

1.772

33.658

1.484

357.285

0
0

(38.259)
(3.867)

(59.758)
(3.266)

(1.541)
(47)

(28.957)
(998)

0
0

(128.515)
(8.178)

0

0

240

13

23

0

276

0

(42.126)

(62.784)

(1.575)

(29.932)

0

(136.417)

51.060

152.226

12.175

197

3.726

1.484

220.867

Εταιρεία 2014

Σε χιλιάδες Ευρώ

Αξία κτήσης την
01/01/2014
Προσθήκες
ΠωλήσειςΜειώσεις
Αξία κτήσης την
31/12/2014

Αποσβέσεις την
01/01/2014
Προσθήκες
Χρήσεως
ΠωλήσειςΜειώσεις
Αποσβέσεις την
31/12/2014
Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2014

Γήπεδα /
Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

51.308
0

190.689
162

73.411
2.416

1.810
21

32.622
696

5.568
605

355.408
3.900

0

0

(1.639)

(36)

(124)

0

(1.799)

51.308

190.851

74.188

1.795

33.194

6.173

357.508

0

(34.429)

(57.596)

(1.505)

(27.990)

0

(121.520)

0

(3.830)

(3.275)

(52)

(1.091)

0

(8.248)

0

0

1.113

16

124

0

1.253

0

(38.259)

(59.758)

(1.541)

(28.957)

0

(128.515)

51.308

152.592

14.430

254

4.237

6.173

228.993
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Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, λόγω του δυσμενούς μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας,
διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Η Εταιρεία
υπολόγισε την αξία χρήσης τους ως μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν
υφίσταται ανάγκη απομείωσης.
Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης βασίστηκε στις παρακάτω υποθέσεις:
•Ταμειακές Ροές: οι ταμειακές ροές εκτιμήθηκαν με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, τα πραγματοποιημένα
λειτουργικά αποτελέσματα, τους χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς και του εγκεκριμένου από τη Διοίκηση
πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, τα οποία απεικονίζουν τις προσδοκίες της Διοίκησης για την εξέλιξη των
εσόδων, των λειτουργικών εξόδων και του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους της Εταιρείας. Οι ταμειακές ροές
που εκτείνονται μεταγενέστερα της πενταετούς περιόδου του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας
υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας συντελεστή ανάπτυξης 2%.
•Επιτόκιο προεξόφλησης: Εφαρμόστηκε επιτόκιο προεξόφλησης προ φόρων ύψους 7.2% προκειμένου να
προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό της Εταιρείας.
•Περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA): Το περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων αναμένεται να αυξηθεί σύμφωνα με τις υποθέσεις του επιχειρηματικού πλάνου, λαμβάνοντας
υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο για το clawback καθώς και την περεταίρω ορθολογική διαχείριση του κόστους.
Επιπλέον, στην παρούσα χρήση ελέγχθηκαν για απομείωση τα υπό κατασκευή περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρείας και του Ομίλου. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των ακινητοποιήσεων ανατέθηκε σε
πιστοποιημένο επαγγελματία ανεξάρτητο εκτιμητή. Η εύλογη αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων
προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο συγκριτικών στοιχείων («comparative method») και προέκυψε ζημία απομειώσης
ποσού Ευρώ 1 715 χιλ.
Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις που αφορούν προσημείωση υποθήκης ύψους 196,8 εκ. που έχει εγγραφεί,
επί ακινήτων της μητρικής εταιρείας. Κανένα στοιχείο του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως
εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.
Οι σημαντικότερες προσθήκες στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου
αφορούν κυρίως στην προμήθεια και εγκατάσταση του νέου γραμμικού επιταχυντή στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης ποσού Ευρώ 693 χιλ. Επιπρόσθετα, στην διάρκεια της χρήσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου και του μαιευτικού τμήματος της Κλινικής Αμαρουσίου ύψους Ευρώ
2.889 χιλ. και η ολοκλήρωση των χειρουργείων της Κλινικής Ψυχικού, ύψους Ευρώ 400 χιλ. και ως εκ τούτου οι
σχετικές δαπάνες μεταφέρθηκαν από τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στα κτίρια.
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20. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Όμιλος 2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Δικαιώματα Άδειες

Λογισμικά

Σύνολο

Αξία κτήσης την 01/01/2015
Προσθήκες
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αξία κτήσης την 31/12/2015

66
0
0
66

1.822
162
(1)

1.888
162
(1)

1.982

2.048

Αποσβέσεις την 01/01/2015

0
0
0
0

(1.555)
(170)
1

(1.555)
(170)
1

(1.723)

(1.723)

66

259

325

Προσθήκες
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις την 31/12/2015
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015

Όμιλος 2014
Δικαιώματα Άδειες

Λογισμικά

Σύνολο

Αξία Κτήσης την 01/01/2014
Προσθήκες
Αξία Κτήσης την 31/12/2014

66
0
66

1.612
210
1.822

1.678
210
1.888

Αποσβέσεις την 01/01/2014

0
0
0
66

(1.435)
(120)
(1.555)

(1.435)
(120)
(1.555)

267

333

Σε χιλιάδες Ευρώ

Προσθήκες
Αποσβέσεις την 31/12/2014
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

Εταιρεία 2015
Δικαιώματα Άδειες

Λογισμικά

Σύνολο

Αξία κτήσης την 01/01/2015
Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31/12/2015

66
0
66

1.529
156
1.685

1.595
156
1.751

Αποσβέσεις την 01/01/2015

0
0
0

(1.270)
(160)
(1.430)

(1.270)
(160)
(1.430)

66

256

321

Σε χιλιάδες Ευρώ

Προσθήκες
Αποσβέσεις την 31/12/2015
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015
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Εταιρεία 2014

Σε χιλιάδες Ευρώ

Αξία Κτήσης την 01/01/2014
Προσθήκες
Αξία Κτήσης την 31/12/2014

Δικαιώματα Άδειες
66
0
66

Αποσβέσεις την 01/01/2014

0
0
0
66

Προσθήκες
Αποσβέσεις την 31/12/2014
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

Λογισμικά
1.325
204
1.529

Σύνολο
1.391
204
1.595

(1.159)
(111)
(1.270)

(1.159)
(111)
(1.270)

259

325

21. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις της Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ (Μητρική) σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

Κόστος κτήσης
Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ
Κέντρο Φυσιοθεραπείας
Αξονική Έρευνα
Έρευνα
Hospital Affiliates International
Eurosite
Medsana Buch
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl)
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γαία Α.Ε.
Σύνολο
Απομείωσεις

% συμμετοχής
100,00%
33,00%
50,50%
51,00%
68,89%
100,00%
100,00%
78,90%
58,30%
100,00%

Λογιστική Αξία

31/12/2015

31/12/2014

25.421
19
545
503
91
8.335
33
517
169
23.540
59.174
( 39.102)

25.421
19
545
503
91
8.335
33
517
169
23.540
59.174
( 39.102)

20.072

20.072

Οι παραπάνω θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως, εκτός από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έχει τεθεί σε
εκκαθάριση.Η δραστηριότητα αυτού είχε διακοπεί πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, τα περιουσιακά του
είναι επουσιώδη και η διαδικασία της ρευστοποίησής του δεν συνεπάγεται σημαντικά κόστη για την Εταιρεία.
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση για
την διάλυσή και οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα των Ανωνύμων Εταιρειών. Η συγκεκριμένη συμμετοχή έχει
απομειωθεί πλήρως από τα βιβλία της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της Εταιρείας στην Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) έχει ομοίως απομειωθεί στις
ατομικές οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΔΛΠ 27 και 39. Η εν λόγω θυγατρική εταιρεία,
δεν παρουσιάζει δραστηριότητα και η λογιστική της αξία υπερέβαινε το ανακτήσιμο ποσό τους.
Σημειώνεται επίσης ότι από την περσινή χρήση η Ortelia Holdings δεν ενσωματώνεται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις καθότι διεγράφη από το μητρώο εταιρείων της Κύπρου.
Εντός του 2012, η θυγατρική εταιρεία Hospital Affiliates International με έδρα στην Ελλάδα τέθηκε σε διαδικασία
εκκαθάρισης. Έκτοτε η εν λόγω θυγατρική εταιρεία δεν παρουσίαζει έσοδα, ενώ τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι
ήσσονος σημασίας σε σχέση με τα μεγέθη του Ομίλου. Ομοιώς, η συγκεκριμένη συμμετοχή έχει απομειωθεί πλήρως
από τα βιβλία της Εταιρείας.
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Οι θυγατρικές εταιρείες Αξονική Έρευνα και Έρευνα τελούν υπό εκκαθάριση έως σήμερα. Οι συγκεκριμένες
συμμετοχές έχουν απομειώθεί μέχρι του ποσού που η λογιστική τους αξία αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο προιόν
εκκαθάρισης, το οποίο αναλογεί στην μητρική Εταιρεία.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 στα πλαίσια του ελέγχου απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων, η αξία της
επένδυσης της Εταιρείας στην θυγατρική εταιρεία Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε., υποβλήθηκε σε έλεγχο απομείωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Από τον έλεγχο αυτό αναγνωρίστηκε ζημία απομείωσης ποσού Ευρώ 2.615
στα αποτελέσματα της χρήσης 2014
Στην παρούσα χρήση, διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος απομείωσης της λογιστικής αξίας της επένδυσης της Εταιρείας
στην θυγατρική εταιρεία Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε. Το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών
προσδιορίσθηκε βάσει της αξίας λόγω χρήσης αυτής. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει εκτιμήσεων των
προβλεπόμενων ταμειακών ροών, οι οποίες βασίζονταν σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που είχαν
εγκριθεί από τη Διοίκηση και κάλυπταν μια πενταετή περίοδο. Ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου
υπολογίσθηκαν κατά προσέγγιση με τη βοήθεια του εκτιμώμενου ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου
δραστηριοποίησης της εταιρείας.
Οι βασικές παραδοχές για τους υπολογισμούς της αξίας λόγω χρήσης κατά την 31/12/2015 είναι οι ακόλουθες:
Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους: Η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν τα μικτά περιθώρια κέρδους είναι τα
μικτά περιθώρια κέρδους της θυγατρικής εταιρείας, που πραγματοποιήθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη
πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα μικτά περιθώρια κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιμάται
ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Ελήφθησαν υπόψη όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης, βάσει των αναγκών που παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών να διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς.
Προεξοφλητικό επιτόκιο: Χρησιμοποιήθηκε ο προ φόρων εσωτερικός συντελεστής απόδοσης των μελλοντικών
ταμειακών ροών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει (α) τη διαχρονική αξία του χρήματος και (β)
συγκεκριμένους κινδύνους συναφείς με την δραστηριότητα της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Το εν λόγω
επιτόκιο με το οποίο οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν κατά την ημερομηνία αναφοράς
(31/12/2015) ανήλθε σε 9,40%.
Ρυθμός ανάπτυξης πέραν της πενταετούς περιόδου: Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς
περιόδου προσδιορίσθηκαν με ρυθμό ανάπτυξης 2,00 % ο οποίος κρίνεται συνεπής με τον εκτιμώμενο μέσο ρυθμό
ανάπτυξης του κλάδου.
Από τον έλεγχο απομείωσης της αξίας της επένδυσης της Εταιρείας στην θυγατρική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε., προέκυψε ότι το ανακτήσιμο ποσό της δεν υπολείπεται της λογιστικής της αξίας.
Περαιτέρω, διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας του αποτελέσματος του ελέγχου απομείωσης ως προς τις βασικές
χρηματοοικονομικές παραμέτρους υπολογισμού της αξίας χρήσης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, ήτοι
του ρυθμού ανάπτυξης πέραν της πενταετούς περιόδου και του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (συντελεστής
προεξόφλησης μετά φόρων). Εξετάσθηκαν περιπτώσεις όπου οι εν λόγω παράμετροι είναι κατά 0,10% και 0,25%
αντίστοιχα υψηλότερες/χαμηλότερες. Από την ανάλυση ευαισθησίας ομοίως δεν προέκυψε περαιτέρω ζημιά
απομείωσης, για τις ακραίες (ευνοϊκές ή μη) τιμές των παραμέτρων που εξετάσθηκαν.
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Οι απομειώσεις ανά συμμετοχή παρατίθενται κατωτέρω:

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ
Αξονική Έρευνα
Έρευνα
Hospital Affiliates International
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl)
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γαία Α.Ε.
Eurosite
Σύνολο

Ποσοστό
συμμετοχής
100,00%
50,50%
51,00%
68,89%
78,90%
58,30%
100,00%
100,00%

Ποσό Απομείωσης
31/12/2015

Ποσό Απομείωσης
31/12/2014

13.140
535
389
91
517
169
23.540
722
39.102

13.140
535
389
91
517
169
23.540
722
39.102

Η κίνηση των απομειώσεων αναλύεται ως εξής:
31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Απομείωση κατά την έναρξη της χρήσης
Απομείωση συμμετοχής σε Ιατρική Τεχνική

31/12/2014

Αναστροφή απομείωσης σε Ortelia Holdings

( 39.102)
0
0

( 37.526)
( 2.615)
1.039

Απομείωση κατά την λήξη της χρήσης

( 39.102)

( 39.102)

22. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
i. Εταιρεία
Ο επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των
παρακάτω εταιρειών, στις οποιές η Εταιρεία δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή.

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

Κόστος κτήσης
Interoptics Α.Ε. (Πρώην IN HEALTH Α.Ε.)
Αγγειολογική Διερεύνηση Ε.Π.Ε.
Ηρόδικος Ε.Π.Ε.
Σύνολο
Απομείωση
Λογιστική Αξία

% συμμετοχής
27,33%
20,00%
20,00%

31/12/2015

31/12/2014

205
0
19
224
( 224)
0

205
2
19
226
( 226)
0

ii. Όμιλος
H κίνηση του κονδυλίου Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες σε επίπεδο Oμίλου αναλύεται παρακάτω:
31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης
Αναλογία στα αποτελέσματα χρήσης
Διαγραφή λογιστικής αξίας Medicafe
Αναστροφή αναγνωρισμένων μερισμάτων από
Medicafe
Αποτέλεσμα από πώληση Medicafe
Υπόλοιπο κατά την λήξη της χρήσης
88

31/12/2014
98
3
0

338
(40)
(81)

0
0
101

(48)
(71)
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Περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση των συγγενών εταιρειών

2015
Σε χιλιάδες Ευρώ

Interoptics Α.Ε.
Σύνολο

2014
Σε χιλιάδες Ευρώ

Κέρδη
(Ζημιές)

Περιουσιακά
στοιχεία
1.757

Υποχρεώσεις
1.385

Έσοδα
2.473

Interoptics Α.Ε.
Πλέον: Προσαρμογή για ζημιές
προηγούμενων χρήσεων στην
Interoptics
Επίδραση από την αναδρομική
εφαρμογή του ΔΛΠ 19 στην εταιρεία
Medicafe Α.Ε.
Σύνολο

Υποχρεώσεις

Ομίλου
11

Κέρδη
(Ζημιές)

Περιουσιακά
στοιχεία

Αναλογία

Έσοδα

3
3

Αναλογία
Ομίλου

1.233

873

2.034

( 39)

( 11)

0

0

0

0

( 71)

0

0

0

76

42
( 40)

23. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και
των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Όμιλος

2015
Σε χιλιάδες Ευρώ
- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμενη
φορολογική
υποχρέωση

(24.183)

(2.648)

0

(26.831)

0

(26.831)

- Μισθώσεις

(1.354)

116

0

(1.238)

0

(1.238)

- Απαιτήσεις

6.198

3.872

0

10.069

10.069

0

263

42

0

305

305

0

- Παροχές στο προσωπικό

2.190

368

(404)

2.153

2.153

0

- Λοιπά

(108)

(133)

0

(241)

0

(241)

Σύνολο

(16.994)

1.616

(404)

(15.782)

12.528

(28.310)

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμενη
φορολογική
υποχρέωση

- Έξοδα επόμενων χρήσεων

2014
Σε χιλιάδες Ευρώ
- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

(23.825)

(358)

0

(24.183)

0

(26.183)

- Μισθώσεις

(1.561)

208

0

(1.354)

0

(1.354)

- Απαιτήσεις

7.452

(1.255)

0

6.198

6.198

0

279

(16)

0

263

263

0

- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Παροχές στο προσωπικό

1.706

31

453

2.190

2.190

0

- Λοιπά

(676)

568

0

(108)

0

(108)

Σύνολο

(16.625)

(822)

453

(16.994)

8.651

(25.645)
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Εταιρεία

2015
Σε χιλιάδες ευρώ
- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμενη
φορολογική
υποχρέωση

(24.179)

(2.650)

0

(26.829)

0

(26.829)

- Μισθώσεις

(1.344)

117

0

(1.227)

0

(1.227)

- Απαιτήσεις

6.198

3.872

0

10.069

10.069

0
0

- Έξοδα επόμενων χρήσεων

259

41

0

300

300

- Παροχές στο προσωπικό

2.165

366

(405)

2.126

2.126

0

- Λοιπά

(108)

(133)

0

(241)

0

(241)

Σύνολο

(17.009)

1.613

(405)

(15.802)

12.495

(28.297)

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση

Αναβαλλόμενη
φορολογική
υποχρέωση

2014
Σε χιλιάδες ευρώ
- Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Καθαρό
υπόλοιπο
έναρξης

Αναγνώριση
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καθαρό
υπόλοιπο
λήξης

(23.820)

(359)

0

(24.179)

0

(24.179)

- Μισθώσεις

(1.543)

199

0

(1.344)

0

(1.344)

- Απαιτήσεις

7.452

(1.255)

0

6.198

6.198

0

275

(16)

0

259

259

0

- Έξοδα επόμενων χρήσεων
- Παροχές στο προσωπικό

1.687

30

448

2.165

2.165

0

- Λοιπά

(676)

568

0

(108)

0

(108)

Σύνολο

(16.625)

(833)

448

(17.009)

8.621

(25.631)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η Εταιρεία και
ο Όμιλος δεν αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογική απαιτήση επί των φορολογικών ζημιών.

24. Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

31/12/2015

Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Σύνολο

Εταιρεία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

77

64

0

0

4.608
4.685

4.497
4.561

4.487
4.487

4.347
4.347

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται βάρη.
Βάσει του νόμου 3204/2003 παρέχεται η δυνατότητα στη Εταιρεία να επιστρέφει στους προμηθευτές της
φαρμακευτικά προϊόντα (εμπορεύματα) που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι
πρώτες ύλες και τα αναλώσιμα έχουν μακρά διάρκεια ζωής και εως εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι απομείωσης
της αξίας τους.
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25. Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Πελάτες (πριν από Rebate και Clawback)
Πρόβλεψη για Rebate και Clawback
(Ν.4172/2013 άρθρο 100)
Πελάτες (μετά από Rebate και Clawback)
Μεταχρονολογημένες επιταγές & γραμμάτια
εισπρακτέα
Επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο προ προβλέψεων
Μείον: προβλέψεις απομείωσης πελατών
Μείον: προβλέψεις απομείωσης λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

131.758

149.044

131.340

148.501

(27.690)
104.068

(47.488)
101.556

(27.690)
103.650

(47.488)
101.013

18.452
1.003
123.523
(26.216)

18.158
1.009
120.723
(22.787)

18.451
1.003
123.104
(26.211)

18.123
1.003
120.139
(22.787)

(1.003)
96.304

(312)
97.624

(1.003)
95.889

(312)
97.040

Η κίνηση της πρόβλεψης για Rebate και Clawback για την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχει ως κάτωθι:
31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

(47.488)

(35.584)

Ποσό εκτίμησης χρήσης που επιβάρυνε τα
αποτελέσματα

(11.122)

(21.568)

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης λόγω έκδοσης
πιστωτικών
Αναστροφή πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

29.722
1.198
(27.690)

0
9.664
(47.488)

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της σύμβασης ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει η εταιρεία, ποσό Ευρώ 56.7
εκ. από τις ανωτέρω απαιτήσεις που σχετίζεται με δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς είχε ενεχυριασθεί στις
πιστώτριες τράπεζες ως εξασφάλιση των όρων τήρησης του δανείου.
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα μεγέθη
του Ομίλου και της Εταιρείας. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αφορά πωλήσεις σε
ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία απομειώνουν την αξία των εμπορικών απαιτήσεών τους όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας προβαίνουν σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της
σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για όλες τις απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν
απομείωσή τους.
Εντός της χρήσεως 1/1-31/12/2015 σχηματίσθηκε πρόσθετη απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις Ευρώ 4.120 για
τον Όμιλο και Ευρώ 4.115 για την Εταιρεία. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία και ο Όμιλος προχώρησαν εντός της τρέχουσας
χρήσης και στην διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων, εις βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης, ύψους Ευρώ 3.717 και
3.846 αντίστοιχα (σημείωση 12).
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Επιπλέον, ορισμένες απαιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση, βρίσκονται σε καθυστέρηση.
Συγκεκριμένα η κίνηση του λογαριασμού απομείωσης των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων έχει ως
κάτωθι:

Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό απομείωσης χρήσης που επιβάρυνε τα
αποτελέσματα
Αναστροφή
απομείωσης
λόγω
έκδοσης
πιστωτικών τιμολογίων
Αναστροφή απομείωσης λόγω διαγραφής
απαιτήσεων
Υπόλοιπο τέλους

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

23.099

24.803

23.099

24.722

4.120

1.492

4.115

1.492

0

(3.114)

0

(3.114)

0
27.219

(82)
23.099

0
27.215

0
23.099

Η ενηλικίωση των ανωτέρω εμπορικών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Πελάτες (<365 ημέρες) -μη ληξιπρόθεσμοι

31/12/2015
45.629

Αξιόγραφα (<365 ημέρες) -μη ληξιπρόθεσμα

Εταιρεία
31/12/2014
34.261

31/12/2015
45.487

31/12/2014
34.078

3.865

3.837

3.865

3.837

Πελάτες (>365 ημέρες) – ληξιπρόθεσμοι

58.440

67.295

58.162

66.935

Αξιόγραφα (>365 ημέρες) -ληξιπρόθεσμα

14.588

14.321

14.586

14.286

(26.216)

(22.787)

(26.211)

(22.787)

1.003

1.009

1.003

1.003

Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις -ληξιπρόθεσμες
Μείον: προβλέψεις απομείωσης

(1.003)

(312)

(1.003)

(312)

Σύνολο

96.304

97.624

95.889

97.040

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες (πλην των αξιογράφων και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων)
παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης:

Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Πελάτες (<30 ημέρες)
Πελάτες (30-60 ημέρες)
Πελάτες (<60-90 ημέρες)
Πελάτες (<90-180 ημέρες)
Πελάτες (<181-365 ημέρες)
Πελάτες (>365 ημέρες)
Σύνολο

Εταιρεία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

9.444
8.027
4.778
899
22.481
58.440
104.068

7.035
4.538
4.887
5.815
11.986
67.295
101.556

9.345
7.999
4.773
895
22.476
58.162
103.650

6.922
4.499
4.872
5.807
11.978
66.935
101.013
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26. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31/12/2015

Σε χιλιάδες ευρώ

Παρακρατούμενοι φόροι
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις από τρίτους
Προπληρωθέντα έξοδα και δουλευμένα έσοδα

31/12/2015

31/12/2014

4.553
704

14.021
584

4.235
704

13.704
584

0
6.447
940

0
6.362
1.115

5.807
4.570
769

5.210
4.883
1.078

77

64

40

25

0
12.722

0
22.146

(390)
15.736

(390)
25.095

Προκαταβολές σε τρίτους
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

Εταιρεία
31/12/2014

Η Διοίκηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης των παραπάνω απαιτήσεων.
Την χρήση 2013, η εταιρεία προέβη σε απομείωση απαίτησης κατά της θυγατρικής της Hospital Affiliates
International ύψους ευρώ 390 με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της.

27.Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης
χρήσης από θέσεις που κατείχε σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (συμβόλαια ανταλλαγης επιτοκίων) έχουν
ως κάτωθι:
Απαιτήσεις
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων

Εταιρεία
31/12/2014

0

344

31/12/2015

31/12/2014
0

344

Υποχρεώσεις
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων

31/12/2015

31/12/2014
932

0

Εταιρεία
31/12/2015
31/12/2014
0
932

Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση. Για όλα τα
συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος
έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων έληξαν εντός της χρήσεως 2015 (Ιούλιος 2015).
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28. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

1.370

412

1.305

406

9.056
10.426

4.615
5.027

8.596
9.901

3.819
4.225

Στις καταθέσεις όψεως περιλαμβάνονται και καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, οι οποίες αποτιμώνται με βάση την
επίσημη ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Το υπόλοιπο του Ομίλου σε ξένο
νόμισμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ 201 (31 Δεκεμβρίου 2014: Ευρώ 113).

29. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2015 αποτελείται από 86.735.980 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,31 εκάστη.
Αριθμός μετοχών

% συμμετοχής

Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

33.955.539

39,15%

Asklepios International Gmbh

31.500.271

36,32%

CREDIT SUISSE AG

6.706.461

7,73%

EUROFINANCIERE D INVETSISSEMENT MONACO

2.585.057

2,98%

11.988.652
86.735.980

13,82%
100,00%

Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής < 2%

Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από τη χρήση 1991 μέχρι και τη χρήση 2007,
συνολικού ποσού Ευρώ 19.777, με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους
αξίας.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αποθεματικά
Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω:
Όμιλος
31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο

8.576
9.577
( 22)
18.131
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8.576
9.577
( 14)
18.139
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Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

31/12/2014

8.064
9.356
440
17.860

8.064
9.356
440
17.860

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο

Τακτικό αποθεματικό
Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των ετησίων
καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το
συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το
ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά
Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά περιλαμβάνουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι
αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 10% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα
αποθεματικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου
εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί προς μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το
συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος
που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.
Επιπρόσθετα στα εν λόγω αποθεματικά περιλαμβάνεται και ειδικό αποθεματικό ύψους Ευρώ 4.343, σε επίπεδο
Εταιρείας και ύψους Ευρώ 4.437 σε επίπεδο Ομίλου,το οποίο σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3697/2008. Η φορολογική υποχρέωση που θα αναγνωριστεί όταν και εφόσον συντελεστεί η διανομή του εν λόγω
αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 άρθρο 47, ανέρχεται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε
Ευρώ 1.260 για την Εταιρεία και Ευρώ 1.287 για τον Όμιλο.
Ειδικά Αποθεματικά
Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Η Εταιρεία
δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά.

30. Δανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Όμίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

74
74

132
132

16
16

28
28

Βραχυπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
Κεφάλαιο Κίνησης
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

137.651
11.337
58
149.047

146.043
11.400
65
157.508

137.651
9,088
11
146.750

146.043
9.150
11
155.204

Σύνολο δανεισμού

149.121

157.640

146.766

155.232
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Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει την ονομαστική του αξία καθώς τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας
τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια.
Όροι και πρόγραμμα αποπληρωμής
Στις 12/7/2012 η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου,
βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με Διαχειρίστρια την
τελευταία, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 164.000.000 εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σε συνέχεια της
σχετικής απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 21/3/2012 και της
από 11/7/2012 απόφασης του Δ.Σ.
Το Δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, κυμαινομένου επιτοκίου, βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου και είναι
πληρωτέο σε δέκα (10) δόσεις.

Τήρηση δεικτών ομολογιακού δανείου
Οι οικονομικές ρήτρες του δανείου περιλαμβάνουν προϋποθέσεις ελάχιστου καθαρού τραπεζικού δανεισμού,
ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA),
κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων μείον τους
πιστωτικούς τόκους, σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς το σύνολο τραπεζικού δανεισμού πλέον των ιδίων
κεφαλαίων.
Πιο συγκεκριμένα οι οικονομικές ρήτρες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν ως κάτωθι (ενοποιημένα μεγέθη):
α) Ο Καθαρός Τραπεζικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου Leasing και Factoring με αναγωγή) να παραμείνει
μικρότερος ή ίσος των 190.000.000 ευρώ.
β) Ο Καθαρός Τραπεζικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου Leasing και Factoring με αναγωγή), προς κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων να παραμείνει μικρότερος ή ίσος του 5 για το έτος 2015.
γ) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων μείον τους πιστωτικούς
τόκους να παραμείνει μεγαλύτερος ή ίσος του 4 για το έτος 2015.
δ) Το σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς το σύνολο τραπεζικού δανεισμού πλέον των ιδίων κεφαλαίων να
παραμείνει καθόλη την διάρκεια του ομολογιακού δανείου μικρότερος ή ίσος του 0,6.
Για την χρήση 2015 όπως και για τις προηγούμενες χρήσεις 2013 και 2014, η Εταιρεία δεν πληρούσε τους 3 από τους
ανωτέρω δείκτες (β, γ και δ), με αποτέλεσμα να αναταξινομήσει τα ομολογιακά της δάνεια από μακροπρόθεσμα σε
βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1.
Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις δανείστριες Τράπεζες, για την αναδιάρθρωση του
Ομολογιακού δανείου και τη μετατροπή του δανεισμού σε μακροχρόνιο. Σημειώνεται πως εντός της χρήσης, η
Εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή ομολογιών συνονικού ύψους Ευρώ 5.822 ενώ η υποχρέωση για την καταβολή
των τόκων για το 2015, πραγματοποιήθηκε κανονικά. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/2015 από το Διοικητικό Συμβούλιο, ομολογίες του προγράμματος εκδόσεως κοινού
ομολογιακού δανείου, λήξεως την 20/10/2015 και 20/1/2016, ποσού Ευρώ 31.385 και Ευρώ 10.898 αντίστοιχα
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κατόπιν συναινέσης των ομολογιούχων δανειστών παρατάθηκε έως την 31/3/2016. Η Διοίκηση εκτιμά πως οι
διαπραγματεύσεις θα έχουν θετική έκβαση για την Εταιρεία και τον Όμιλο.
Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, με εξαίρεση το κοινό ομολογιακό, έχουν ληφθεί από την Εταιρεία και τις
θυγατρικές της για εξυπηρέτηση των αναγκών τους για κεφάλαιο κίνησης.
Σταθμισμένα μέσα επιτόκια
Τα σχετικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων είναι τα παρακάτω:
2015

Όμιλος

Εταιρεία

Κεφάλαιο Κίνησης
Ομολογιακό δάνειο

6,53%
4,75%

6,37%
4,75%

2014

Όμιλος

Εταιρεία

Κεφάλαιο Κίνησης
Ομολογιακό δάνειο

6,30%
4,95%

6,28%
4,95%

Ανάλυση κατά νόμισμα
Η ανάλυση κατά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2015 έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ευρώ
RΟΝ
Σύνολο

Όμιλος

Εταιρεία

149.016
105
149.121

146.766
0
146.766

Η ανάλυση ανά νόμισμα των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31/12/2014 έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ευρώ
RΟΝ
Σύνολο

Όμιλος

Εταιρεία

157.492
149
157.640

155.232
0
155.232

Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν στη μίσθωση μηχανολογικού – νοσοκομειακού
εξοπλισμού. Οι υποχρεώσεις στους εκμισθωτές, αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη
Σύνολο
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους στις χρηματοδοτικές μισθώσεις
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε
Χρηματοδοτικά Μισθώματα

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

63
76
0
139

73
139
0
212

11
16
0
28

11
28
0
39

(7)

(15)

0

0

132

197

28

39
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Παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη
Σύνολο

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2014

58
74
0
132

31/12/2015

65
132
0
197

31/12/2014

11
16
0
28

11
28
0
39

Επί των μισθωμένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της
μισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωμή των μισθωμάτων.
Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, εκτός εκείνης που αναφέρεται στη σημείωση 19.

31. Υποχρέωσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης
ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται
αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με
το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα τις
δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο, με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές
παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Αναγνωρισμένη εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας
και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις
λόγω συνταξιοδότησης.

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης :

Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2015
7.426

Εταιρεία

31/12/2014
8.422

31/12/2015
7.331

31/12/2014
8.327

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Όμιλος
31/12/2015
31/12/2014

Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών
Συνολική επιβάρυνση στα Αποτελέσμάτα

587
143
24
754

98

403
203
68
674

Εταιρεία
31/12/2015
31/12/2014
579
142
7
728

397
201
67
665

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

Αναλογιστικές κέρδη/ (ζημίες)

31/12/2015
1.356

Εταιρεία

31/12/2014

31/12/2015

(1.741)

31/12/2014

1.355

(1.723)

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης της Εταιρείας και του Ομίλου έχει ως ακολούθως:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομμικό κόστος
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Κόστος επιπλέον παροχών και τερματισμού
εργασίας
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

Όμιλος
31/12/2015
31/12/2014
8.422
6.561
587
403
143
203
(394)
(554)
24
(1.356)
7.426

Εταιρεία
31/12/2015
31/12/2014
8.327
6.489
579
397
142
201
(370)
(551)

68
1.741
8.422

7
(1.355)
7.331

67
1.723
8.327

Το επιπρόσθετο κόστος των συμπληρωματικών παροχών σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους, οι
οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεματικών
αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.
Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31/12/2015 και την 31/12/2014
Όμιλος
Βασικές υποθέσεις :

2015

2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2,00%
3,00%
2,00%

1,70%
3,00%
2,00%

Εταιρεία
Βασικές υποθέσεις :

2015

2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2,00%
3,00%
2,00%

1,70%
3,00%
2,00%

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που αναγνωρίζονται απευθείας
στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έχουν ως κάτωθι:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

99

31/12/2015
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Εταιρεία
31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2014

403
1.355
1.758

2.126
(1.723)
403

Ανάλυση ευαισθησίας
Η ποσοστιαία επίδραση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους από
μία μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5% είναι για την 31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα ως
κάτωθι:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Εταιρεία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

-/+ 7%

-/+ 7%

-/+ 7%

-/+ 7%

31/12/2014

31/12/2015

Ποσοστιαία επίδραση στην υποχρέωση
καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους

32. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Λοιπά
Σύνολο

Εταιρεία

4.577
1
4.578

0
1
1

31/12/2014

4.577
0
4.577

0
0
0

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου αφορούν το μακροπρόθεσμο
μέρος των ρυθμισμένων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ και ΤΣΑΥ).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ για τα
έτη 2014 και Ιανουάριου του 2015. Η περίοδος αποπληρωμής της ρύθμισης εκτείνεται στην περιόδο από 30
Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2023.
Επιπρόσθετα, σε αντίστοιχη ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το ΤΣΑΥ, για τα έτη 2012, 2014 και 2015, προέβη η
Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση. Η περίοδος αποπληρωμής της ρύθμισης εκτείνεται στην περιόδο από 30
Ιουνίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2019.

33. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Προμηθευτές

72.312

73.121

85.869

86.115

Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα
Σύνολο

8.000
80.312

6.767
79.888

6.386
92.255

5.144
91.259
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34. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

31/12/2015

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις μη
ενοποιοούμενες
Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Μερίσματα πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Λοιπά
Σύνολο

Εταιρεία

31/12/2014

31
16.769
10.398
1.823
72
3.045
1.379
33.516

33
15.065
10.160
1.197
0
0
1.378
27.833

31/12/2015

31/12/2014

31
13.898
8.567
1.763
0
3.045
1.146
28.450

33
12.319
8.031
1.002
0
0
1.126
22.511

35. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας και του Ομίλου είναι να εξασφαλίσουν την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να
παρέχουν κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσουν μια
κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην ατομική και
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως
τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην ατομική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό
χρέος.

Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

Συνολικός Δανεισμός
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

2015

Εταιρεία
2014

2015

2014

149.121
10.426
138.694

157.640
5.027
152.614

146.766
9.901
136.865

155.232
4.225
151.007

58.847
197.541
70,21%

73.805
226.418
67,40%

64.846
201.711
67,85%

79.501
230.508
65,51%

Ο συντελεστής μόχλευσης, την χρήση 2015 εμφανίζεται αυξημένος, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2014 τόσο
σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας.

36. Έυλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων
α) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς. Ως ενεργός ορίζεται η αγορά όταν
τιμές οργανωμένης αγοράς είναι διαθέσιμες άμεσα και σε τακτική βάση από χρηματιστήρια, εξωτερικούς
διαπραγματευτές (dealers – brokers), υπηρεσίες αποτιμήσεων ή εποπτικές αρχές, και οι τιμές αυτές αφορούν σε
συνήθεις συναλλαγές μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης οι
οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή
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δεδομένα για την αποτίμηση και οι οποίες αφενός μεν μεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων
τιμών αφετέρου ελαχιστοποιούν τη χρήση μη παρατηρήσιμων τιμών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα, χρησιμοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις και
παραδοχές π.χ. προσδιορισμός αναμενόμενων ταμειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, κλπ. Σε κάθε
περίπτωση, κατά την αποτίμηση στην εύλογη αξία, ο Όμιλος χρησιμοποιεί υποθέσεις που θα χρησιμοποιούνταν
από τους συμμετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν με βάση το μέγιστο οικονομικό τους συμφέρον.
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιμώνται στην εύλογη αξία είτε για τα
οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής:





Επίπεδο 1: Τιμές αγοράς (χωρίς προσαρμογές) για χρηματοοικονομικά μέσα που διαπραγματεύονται σε
ενεργές αγορές,
Επίπεδο 2: Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες σε άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα δεδομένα, και
Επίπεδο 3: Δεδομένα που βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες ή εκτιμήσεις του Ομίλου καθώς δεν
υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά.

Από την 1 Ιανουαρίου 2009 ο Όμιλος εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη γνωστοποίηση των
χρηματοοικονομικών μέσων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της ιεράρχησης των ανωτέρω επιπέδων.
Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία κατά την 31/12/2015 και την 31/12/2014 αντίστοιχα:

Όμιλος 2015
Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

0

-

0

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

-

0

-

0

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

0
0

-

0
0

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του παθητικού

Όμιλος 2014
Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

344

-

344

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

-

344

-

344

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

(932)
(932)

-

(932)
(932)

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του παθητικού
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Εταιρεία 2015
Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

0

-

0

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

-

0

-

0

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

0
0

-

0
0

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του παθητικού

Εταιρεία 2014
Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

344

-

344

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού

-

344

-

344

-Σύμβολαια ανταλλαγής επιτοκίου

-

932
932

-

(932)
(932)

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του παθητικού

Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση. Για όλα τα παράγωγα, οι εύλογες αξίες
επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν συνάψει τις σχετικές
συμβάσεις. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων έληξαν εντός της χρήσεως 2015 και η
Εταιρεία δεν προέβη σε ανανέωσή τους (σημείωση 27).
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου
και της Εταιρείας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους:
-

Εμπορικές απαιτήσεις

-

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία

-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

-

Εμπορικές υποχρεώσεις

-

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

Τραπεζικός δανεισμός

-

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

β) Μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1,2 και 3.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1,2,3 για τη μέτρηση της εύλογης
αξίας.
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37. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων:
-

Πιστωτικός κίνδυνος

-

Κίνδυνος ρευστότητας

-

Κίνδυνος της αγοράς

α) Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
Η Διοίκηση έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του πλαισίου για τη διαχείριση του
κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο τον
περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν συσταθεί για τον
εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η Εταιρεία και ο Όμιλος ώστε να καθορισθούν τα
κατάλληλα όρια κινδύνων και οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση των
κινδύνων και την τήρηση των ορίων που έχουν θέσει η Εταιρεία και ο Όμιλος. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
και τα συστήματα εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και στις
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού
τους και των προτύπων διοίκησης, στοχεύουν στο να αναπτύξουν ένα πειθαρχημένο και εποικοδομητικό
περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και
στο οποίο η ανάληψη των κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους να ορίζεται
σαφώς.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Ομίλου του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ επιθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και του
Ομίλου και εξετάζει την επάρκεια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβοηθείται στο έργο της από την
υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση τακτικών και ειδικού
σκοπού επισκοπήσεων των δικλείδων ασφαλείας και διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των
κινδύνων, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.

συμπεριλαμβανομένων των

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ήταν η
ακόλουθη:
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ

2015

Εταιρεία
2014

2015

2014

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10.426

5.027

9.901

4.225

Εμπορικές απαιτήσεις

96.304

97.624

95.889

97.040

Λοιπές απαιτήσεις

12.722

22.146

15.736

25.095

0

344

0

344

438

439

434

436

119.890

125.580

121.960

127.140

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Λοιπά μη κηκλοφορούντα στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ
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Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα
μεγέθη της Εταιρείας με εξαίρεση έκτακτα γεγονότα. Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών
(βλέπε σημείωση 25). Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους.
Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση.
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται όταν υπάρχουν δεδομένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για τις λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.
Όσον αφορά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τις θέσεις
τους, την πιστωτική κατάταξη των αντισυμβαλλομένων (βλέπε σημείωση 27) και το ύψος των συμβολαίων που
συνάπτονται με κάθε έναν από αυτούς.
Επίσης, όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών
ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και
την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία
προϋπολογίζουν και παρακολουθούν τις χρηματοροές τους σε τακτή χρονική βάση.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε
σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Όπως επισημαίνεται στην σημείωσεις 5, η
Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και την μετατροπή τους σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Όμιλος 31/12/2015

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

149.047

74

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

113.829

3.572

1.005

Σύνολο

262.876

3.646

1.005

Σε χιλιάδες Ευρώ
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Όμιλος 31/12/2014

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

157.508

132

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

107.720

0

0

Σύνολο

265.228

132

0

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

146.750

16

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

120.705

3.572

1.005

Σύνολο

267.455

3.588

1.005

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Δανεισμός

155.204

28

0

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

113.769

0

0

Σύνολο

268.974

28

0

Σε χιλιάδες ευρώ

Εταιρεία 31/12/2015
Σε χιλιάδες ευρώ

Εταιρεία 31/12/2014
Σε χιλιάδες ευρώ

δ) Κίνδυνος της αγοράς
Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα επιτόκια και οι
τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της Εταιρείας και του Ομίλου ή την αξία των
χρηματοοικονομικών τους μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να ρυθμίσει και να ελέγξει
την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραμέτρων, βελτιστοποιώντας την απόδοση με την
οποία η Εταιρεία και ο Όμιλος διενεργούν αυτές τις συναλλαγές εντός των τιθέμενων κατευθυντηρίων από το
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.



Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την
ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η Διοίκηση του Ομίλου
παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την
ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (υποτίμηση/ανατίμηση) την 31η Δεκεμβρίου 2015 στην συναλλαγματική ισοτιμία
του RON/€ της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως του 0,1% για την περσινή χρήση), η επίδραση στα
αποτελέσματα της χρήσης για τον Όμιλο καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ως αποτέλεσμα της
μετατροπής της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της θυγατρικής εταιρείας MEDSANA BMC από το
λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
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Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

Ανατίμηση / (Υποτίμηση)

2015

2014

2015

2014

0,10%

0,10%

-0,10%

-0,10%

0,0

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,0

-0,1

Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά)
Ίδια κεφάλαια
κέρδος /(ζημιά)

Το ποσοστό υποτίμησης/ανατίμησης 0,1% βασίσθηκε στην μέση μεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγματικών
ισοτιμιών για διάστημα 12 μηνών για το έτος 2015.
Ισοτιμία ξένου νομίσματος

Ισοτιμία χρήσης 2015
1€=RΟΝ

Ισοτιμία χρήσης 2014
€=RΟΝ



Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,5240

4,4454

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,4821

4,4840

Κίνδυνος τιμής

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθονται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων τους σε
οντότητες που κατατάσσονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων.



Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου και της Εταιρείας αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν
τον Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού
δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα
του Ομίλου και της Εταιρείας. Για τον περιορισμό της επίδρασης αυτής από τη χρήση 2008, ο Όμιλος και η
Εταιρεία προέβησαν σε συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων αντιστάθμισης του επιτοκιακού κινδύνου. Τα
χρηματοοικονομικά αυτά εργαλεία αποτιμώνται στις εύλογες τους αξίες και αναγνωρίζονται ως απαίτηση ή
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις.
Πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών
αναφορικά με τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των δανειακών
τους υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα με ταυτόχρονη όμως διασφάλιση γραμμών χρηματοδότησης από τις
συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου και της
Εταιρείας.
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Λεπτομερής αναφορά για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται στην Σημείωση 30.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και
2014 αντίστοιχα καθώς και στα Ίδια κεφάλαια, Ενοποιημένα και Ατομικά, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31
Δεκεμβρίου 2014 (sensitivity analysis) σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR)
κατά 0,5%:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

2015

Εταιρεία
2014

2015

2014

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

( 768)

768

( 825)

825

( 757)

757

( 813)

813

( 768)

768

( 825)

825

( 757)

757

( 813)

813

Αποτέλεσμα χρήσεως
κέρδος /(ζημιά)
Ίδια κεφάλαια
κέρδος /(ζημιά)

Ο ανωτέρω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις.

38. Δεσμεύσεις
i. Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα
Την 31η Δεκεμβρίου 2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούσαν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες.
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2015 και ανέρχονται σε Ευρώ 2.100 (Ευρώ 2.094 την 31η Δεκεμβρίου 2014).
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής
μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 31η Δεκεμβρίου 2014 αντίστοιχα έχουν ως κάτωθι:

31/12/2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα:

Όμιλος

Εταιρεία

Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

2.200
6.447
12.258
20.905

2.367
6.623
12.258
21.248

31/12/2014

Σε χιλιάδες Ευρώ

Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα :

Όμιλος

Εταιρεία

Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

1.877
6.522
13.877
22.276

2.038
6.399
13.877
22.314
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ii. Δεσμεύσεις λόγω εγγυήσεων
Ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους Ευρώ
171 (Ευρώ 132 την 31η Δεκεμβρίου 2014).

39. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση
καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να
διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του
Ομίλου ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.
Η Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών
Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη σε πρώτο στάδιο δικαιωθεί με αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες αναστέλεται η ισχύς των ως άνω διοικητικών πράξεων του
ΕΟΠΥΥ. Εντούτοις οι αποφάσεις θεωρούνται εκκρεμείς και έχουν παραπεμφθεί στο ΣτΕ. Η Διοίκηση της Εταιρείας με
την σύμφωνη γνώμη των νομικών συμβούλων της, θεωρεί ότι τελικώς θα δικαιωθεί, παρόλα αυτά για λόγους
συντηρήτικότητας και με σκοπό την πλήρη απεικόνιση της εκτιμώμενης επίδρασης τους στα οικονομικά
αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, περιέλαβε τα ανωτέρω ποσά στις οικονομικές καταστάσεις.
Παράλληλα, κσι για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης προχώρησε στην έκδοση των αντίστοιχων πιστωτικών
τιμολογίων με βάση της έως τώρα εκδοθείσες από τον ΕΟΠΥΥ βεβαιώσεις ποσών αυτόματης επιστροφής (Clawback)
και ποσών επιστροφής (Rebate).

40. Συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
-

εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της, με τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα
νομικά πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται

-

με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών
τους Συμβουλίων

-

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και την αγορά
και πώληση εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της
Εταιρείας.
Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και
η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί
μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή μη
είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για τον λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις, εκτός από την περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας Hospital Affiliates International
(βλέπε σημείωση 26) και της συγγενούς εταιρείας LAVIE ASSURANCE (βλέπε κατωτέρω).
Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου έχουν ως εξής:
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A. Συναλλαγές με το διοικητικό προσωπικό
2015
Σε χιλιάδες Ευρώ

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης

Όμιλος

Εταιρεία

5.595

4.955

Όμιλος

Εταιρεία

2.194

2.086

Όμιλος

Εταιρεία

6.622

5.994

Όμιλος

Εταιρεία

1.806

1.723

2015
Σε χιλιάδες Ευρώ

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης

2014
Σε χιλιάδες Ευρώ

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης

2014
Σε χιλιάδες Ευρώ

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης

B. Λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
i. Θυγατρικές
Εταιρεία

2015
IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

0

Υποχρεώσεις
35.077

15

Αγορές
9.644

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.

0

31

0

0

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

0

269

112

368

EUROSITE

3.456

0

57

0

ΓΑΙΑ

2.346

0

1

0

Σε χιλιάδες Ευρώ

Απαιτήσεις

HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα

392

0

0

0

6.194

35.377

185

10.013
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2015
Σε χιλιάδες Ευρώ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα
0

Έσοδα από μερίσματα
40

0

40

ΣΥΝΟΛΟ

2014
Σε χιλιάδες Ευρώ

Εταιρεία
Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.

8
0
0
3.416
1.591
390

31.911
31
238
0
12
0

16
0
111
58
1
0

8.933
0
333
0
95
0

ΣΥΝΟΛΟ

5.405

32.192

186

9.361

2014

Εταιρεία
Απαιτήσεις από μερίσματα

Απαιτήσεις από μερίσματα

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

155
0

155
50

ΣΥΝΟΛΟ

155

205

Σε χιλιάδες Ευρώ

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα απαιτήσεις
ύψους ευρώ 1.548 και ευρώ 2.149 αντίστοιχα, αφορούν καταβολές της μητρικής εταιρείας έναντι μελλοντικής
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Τα υπόλοιπα ποσά των απαιτήσεων από
τις εν λόγω εταιρείες αφορούν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις. Την χρήση 2012, η Εταιρεία σχετικά με την
απαίτηση ευρώ 1.744 (την 31/12/2015) από την LAVIE ASSURANCE, είχε σχηματίσει πρόβλεψη επισφάλειας σε
βάρος των αποτελεσμάτων της, ύψους ευρώ 909. Τέλος, εντός της προηγούμενης χρήσεως 2013, σχετικά με την
απαίτηση ευρώ 390 (την 31/12/2014) από την Hospital Affiliates International S.A., η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη
επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης , ύψους ευρώ 390 (βλέπε σημείωση 26).
Οι αγορές της Εταιρείας αφορούν κυρίως αγορές υγειονομικού υλικού από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες
πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της, οι δε υποχρεώσεις υφίστανται λόγω της
ανωτέρω εμπορικής σχέσης.
Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου σε
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του. Οι αγορές από τη ΓΑΙΑ αφορούν σε μίσθωση μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Επίσης, η μητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Medsana για το σύνολο του δανεισμού της
(συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους Ευρώ 105.
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ii. Συγγενείς – λοιπές

Όμιλος

Εταιρεία

2015

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

31/12/2015

1/131/12/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.

Απαιτήσες

Υποχρεώσες

Έσοδα

Αγορές

1/131/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

1/131/12/2015

1/131/12/2015

3

0

0

0

3

0

0

0

1.744

39

0

0

1.744

39

0

0

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

0

27

0

0

0

27

0

0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

6

557

0

466

6

29

0

382

26

0

0

0

26

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

1.779

627

0

466

1.779

99

0

382

LAVIE ASSURANCE

TRADOR A.E.
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

2015

Σε χιλιάδες Ευρώ

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Όμιλος
Απαιτήσεις
από
Έσοδα από
μερίσματα
μερίσματα
0
0

112

Εταιρεία
Απαιτήσεις
από
Έσοδα από
μερίσματα
μερίσματα
0
0
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Όμιλος

Εταιρεία

2014

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές

Σε χιλιάδες Ευρώ

31/12/2015

31/12/2015

1/131/12/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.

Απαιτήσες

Υποχρεώσες

Έσοδα

Αγορές

1/131/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

1/131/12/2015

1/131/12/2015

3

0

0

0

3

0

0

0

1.745

39

0

0

1.745

39

0

0

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

0

27

0

0

0

27

0

0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

6

591

0

464

6

136

0

381

26

0

0

0

26

0

0

0

0

6

0

0

0

6

0

0

20

0

74

0

20

0

74

0

0

70

0

17

0

64

0

17

1.800

733

74

481

1.800

272

74

398

LAVIE ASSURANCE

TRADOR A.E.
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.
DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

2014

Σε χιλιάδες ευρώ

Όμιλος
Απαιτήσεις
από
Έσοδα από
μερίσματα
μερίσματα

MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

0

48

Εταιρεία
Απαιτήσεις
από
Έσοδα από
μερίσματα
μερίσματα
0

0

41. Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε
την Εταιρεία και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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42. Πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού τις
ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της στον διαδικτυακό τόπο www.iatriko.gr
ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

31/3/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ν.3340/2005
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr

31/3/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

www.iatriko.gr

31/3/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

www.iatriko.gr

31/3/2015
31/3/2015
31/3/2015
29/5/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

www.iatriko.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr

29/5/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

www.iatriko.gr

29/5/2015
29/5/2015
29/5/2015
29/5/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr
www.iatriko.gr

5/6/2015
5/6/2015
29/6/2015
30/6/2015
30/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

19/2/2015
9/3/2015
9/3/2015
27/3/2015

31/8/2015
31/8/2015
31/8/2015
31/8/2015
31/8/2015
31/8/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31/8/2015
14/9/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

14/9/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

16/9/2015
16/9/2015
16/9/2015
18/9/2015
18/9/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ

30/11/2015
30/11/2015

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ
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43. Διεύθυνση διαδικτύου
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιημένες και μη, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
www.iatriko.gr.
Μαρούσι, 29/3/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Β. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Π. Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Π. Χ. ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ

Α.Δ.Τ AK 038305

Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Α.Δ.Τ. Π 001034

Α.Δ.Τ AZ 533419

Α.Δ.Τ. ΑΒ 052569
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17856
Κατηγ.Αδείας Α!
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