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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 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 Συνοπτικές Ατομικές και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της «ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιούνιου 2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περιόδου της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5, του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Β. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ AK 038305

Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Α.Δ.Τ. Ρ 519481

2

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

ελεύθερων αγορών και της επιχειρηματικότητας και
ένα βελτιωμένο κοινωνικοοικονομικό θεσμικό πλαίσιο.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α’ Εξάμηνο 2018

Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας συνιστά πλέον εθνικό στόχο για την
επιβίωσή της στο νέο ευμετάβλητο διεθνές
περιβάλλον

Η Ελληνική οικονομία και ο κλάδος ιδιωτικής υγείας
κατά το α’ εξάμηνο 2018
Η ολοκλήρωση του τρίτου και τελευταίου
προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας
συνεπάγεται την είσοδο σε μία περίοδο για την
Ελληνική Οικονομία που η σημασία του αξιόχρεου της
χώρας, όπως αξιολογείται από τις διεθνείς αγορές,
στον προσδιορισμό του κόστους δανεισμού της θα
είναι εκ νέου καθοριστικής σημασίας.

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί
έναν προνομιακό τομέα επενδύσεων. Παρόλο που στα
αρνητικά σημεία της συγκεκριμένης αγοράς
εντοπίζονται ο υψηλός δανεισμός από Τράπεζες και οι
σημαντικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή της μεθόδου clawback & rebate στις
παροχές του ΕΟΠΥΥ, τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά
να ανατρέψουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει
ο συγκεκριμένος κλάδος.

Χωρίς πλέον πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής,
για να αναχρηματοδοτείται με επιτυχία το χρέος αυτό
από τις αγορές, θα χρειαστεί ένας ριζικός
μετασχηματισμός προς μια οικονομία της παραγωγής
και των εξαγωγών και ένα κράτος που θα μπορεί να
υποδεχθεί επενδύσεις υψηλής καινοτομίας και
κερδοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των ιδιωτικών
υπηρεσιών υγείας κατείχε την πέμπτη θέση στον
τομέα Εξαγορών – Συγχωνεύσεων για το 2017, μετά
τους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών,
της Ενέργειας, της Τεχνολογίας και της Βιομηχανίας.

Η περίοδος που διανύει η Ελληνική Οικονομία,
χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της οικονομικής
δραστηριότητας, η οποία συνεχίσθηκε στο πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έχοντας ως αποτέλεσμα
την αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές για πέμπτο
συνεχόμενο τρίμηνο. Η τάση ανάκαμψης της
οικονομίας αναμένεται να διατηρηθεί και στα επόμενα
τρίμηνα, όπως αποτυπώνεται στην εξέλιξη του Δείκτη
Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα, ο οποίος
βελτιώθηκε εκ νέου τον Μάιο του 2018.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα των ιδιωτικών
υπηρεσιών υγείας, με την βέβαιη προσδοκία
συνέχισης της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας,
στηρίζεται:
✓ στις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και τα
περιθώρια συγκέντρωσης,
✓ στις επαρκώς κεφαλαιοποιημένες ασφαλιστικές
εταιρείες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως
ένας «καλός πελάτης», καθώς δεδομένης της
στροφής των ασφαλισμένων προς τις ιδιωτικές
υπηρεσίες
υγείας
διαθέτουν
αυξημένο
πελατολόγιο,
✓ στην ιατρο-κεντρική ιδιαιτερότητα της εγχώριας
αγορά,
δηλαδή
στην
επιλογή
ιδιωτικού
νοσοκομείου με αποκλειστικό κριτήριο τον ιατρό.

Στον αντίποδα όμως, θεμελιώδη μεγέθη της
οικονομίας όπως το υψηλό μερίδιο (69%) της ιδιωτικής
κατανάλωσης στο ΑΕΠ, το ελλειμματικό εμπορικό
ισοζύγιο των €21,5 δισ. ετησίως, η δημογραφική
γήρανση και οι υψηλές δαπάνες για τη
χρηματοδότηση συντάξεων και κοινωνικών παροχών,
η χαμηλή ανταγωνιστικότητα σε μια σειρά από
κρίσιμους δείκτες για την προσέλκυση επενδύσεων,
αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις για την κοινωνία,
την οικονομία και το πολιτικό μας σύστημα για να
πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Από τα μέσα του προηγούμενου έτους έχει
πυροδοτηθεί και βρίσκεται στην κορύφωσή της, η
αναδιάρθρωση του κλάδου με έντονες τις
«επιθετικές» εξαγορές ελληνικών κλινικών από ξένα
επενδυτικά κεφάλαια.
Η CVC Capital Partners, μετά την εξαγορά του
Metropolitan και του ΙΑΣΩ General, προχώρησε κατά
το Α’ εξάμηνο του 2018 σε υποβολή δεσμευτικής
προσφοράς, που κατέθεσε, μέσω της Hellenic
Helthcare, για την απόκτηση του 70,38% του Υγεία,

Είναι επιτακτική η ανάγκη συνεπώς, η επίμονη
εφαρμογή
φιλικών
προς
την
ανάπτυξη
μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν τη λειτουργία των
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ποσοστό που κατείχε η Marfin Investment Group
(MIG). Αν και η διαδικασία που ακολουθήθηκε εγείρει
ερωτηματικά, αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.

αυξημένα κατά 5,87%, σε σχέση με το αντίστοιχο
EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, €12.989 χιλ..
•

Παράλληλα, ξεκίνησε από τα μέσα του 2018 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το προσεχές
φθινόπωρο, η μεταβίβαση του νοσοκομείου "Ερρίκος
Ντυνάν", ιδιοκτησίας της τράπεζας Πειραιώς, με όλα
τα ενδεχόμενα για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του,
έως σήμερα, ανοικτά.

• Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου
προσωπικού ήταν, 2.876 άτομα (2.747 την
αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 5%.

Χρηματοοικονομικές επιδόσεις α’ εξαμήνου 2018

Σημαντικά γεγονότα

Η Διοίκηση του Ομίλου, σταθερά, ακολουθώντας το
επιτυχημένο μοντέλο που ξεκίνησε από τις χρήσεις
2016 και 2017, συνέχισε και κατά το α’ εξάμηνο του
2018, την αύξηση των επιδόσεών του.

•

Σε ενοποιημένη βάση:
•

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €93.045 χιλ.,
έναντι €85.303 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2017,
σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

•

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15.186 χιλ.,
αυξημένα κατά 7,28%, σε σχέση με το αντίστοιχο
EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, €14.156 χιλ..

•

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε
€7.910 χιλ. έναντι €5.145 χιλ., το 2017,
σημειώνοντας αύξηση κατά 53,74%.

•

Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου
προσωπικού ήταν, 3.022 άτομα (2.892 την
αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 5%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε
€7.067 χιλ. έναντι €4.594 χιλ., το 2017,
σημειώνοντας αύξηση κατά 53,83%.

Από τον Οκτώβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η
τροποποίηση του από 12/7/2012 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
εναπομένουσας ονομαστικής αξίας €124.858 χιλ.
εμπραγμάτως εξασφαλισμένου.
Οι βασικοί όροι της πρόσθετης πράξης
τροποποίησης του προγράμματος προβλέπουν:
α) την παράταση της ημερομηνίας λήξης κατά 3
έτη έως 20/06/2020 με δυνατότητα επιπλέον
παράτασης για 2 έτη υπό την έγκριση των
ομολογιούχων, οι οποίοι δεν δύνανται να
αρνηθούν αναιτιολόγητα εφόσον δεν υφίσταται
κατά τον χρόνο της παρεχόμενης δυνατότητας
παράτασης Γεγονός Καταγγελίας,
β) την εξάμηνη ή τρίμηνη, κατ’ επιλογή του
εκδότη, περίοδο εκτοκισμού με επιτόκιο Euribor
τριμήνου και μείωση του περιθωρίου επιτοκίου σε
4% ετησίως,

Σε εταιρική βάση:
•

•

γ) την τροποποίηση του προγράμματος
αποπληρωμής του υφιστάμενου ανεξόφλητου
κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις,

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €90.137 χιλ.,
έναντι €82.686 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2017,
σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

δ) την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε
ενοποιημένη βάση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς
των
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
(Εξαμηνιαίων και Ετήσιων), και

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13.752χιλ.,
4
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Σημειώνεται τέλος ότι ο Όμιλος του ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ χαίρει υψηλής αξιοπιστίας έναντι των
προμηθευτών του, λόγω της δυναμικής και
κυρίαρχης πορείας του στην ελληνική αγορά,
γεγονός που του επιτρέπει να εξασφαλίζει
ευνοϊκούς όρους συνεργασίας.

ε) την τήρηση περιοριστικών δανειακών όρων
ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται όροι
που σχετίζονται με περιορισμούς κεφαλαιουχικών
και μη δαπανών, την τήρηση ελαχίστου ποσού
εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για την
εξασφάλιση του εν λόγω δανείου καθώς και την
απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών του Ομίλου
στους προμηθευτές του και το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 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.
Κατά την 30 Ιουνίου 2018, το ομολογιακό δάνειο
της Εταιρείας αξίας €124,8 εκατομμύρια έχει
καταταχθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1, καθώς, ενώ
έχει ληφθεί από την Εταιρεία, τον Απρίλιο του
2018, η σχετική συναίνεση (waiver) από τις
πιστώτριες τράπεζες αναφορικά με τη μη τήρηση
ελάχιστου
ποσού
εκχώρησης
εμπορικών
απαιτήσεων για την εξασφάλιση του εν λόγω
δανείου, η εν λόγω συναίνεση δεν παρέχει
ανεπιφύλακτο
δικαίωμα
αναβολής
του
διακανονισμού του για τουλάχιστον 12 μήνες από
την ημερομηνία αναφοράς των συνημμένων
Ενδιάμεσων
Ατομικών
και
Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Η Εταιρεία συνέχισε τις διαπραγματεύσεις της με
τις πιστώτριες τράπεζες για την ενίσχυση των
παρεχόμενων εξασφαλίσεων του δανείου και τον
Σεπτέμβριο του 2018 έλαβε τη συναίνεση (waiver)
των πιστωτριών τραπεζών σχετικά με την μη
τήρηση του ελάχιστού ύψους των εκχωρημένων
απαιτήσεων κατά την 30 Ιουνίου 2018 για τους
επόμενους δώδεκα μήνες. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
εκχώρησης των απαιτήσεων που προτάθηκαν από
την Εταιρεία και έχουν γίνει αποδεκτές από τις
τράπεζες.
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•

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη
συνεδρίαση του στις 23/5/2018, εξέλεξε την κα
Βασιλική Μέγγου, ως νέο ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου
Τουντόπουλου για το υπόλοιπο της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου (έως 23/6/2019). Η
εκλογή επικυρώθηκε με την από 29/6/2018,
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

•

Από τις 25/6/2018, ο κ. Γεώργιος Λάμπου ανέλαβε
καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικού Λογιστηρίου της
Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη
Κατσίχτη που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

•

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε σε
συνεργασία με την AEGEAN για την παροχή ενός
ολοκληρωμένου πακέτου προνομίων στα μέλη του
προγράμματος Miles+Bonus.

•

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών απέσπασε το 1ο
Βραβείο Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων από τους
αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της
ηλεκτρονικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Week. Κριτήρια
επιλογής και αξιολόγησης των επιχειρήσεων
αποτέλεσαν η ανάπτυξή τους, οι επενδύσεις, οι
καινοτόμες δράσεις τους, ο διεθνοποιημένος
προσανατολισμός τους, τα θετικά αποτελέσματα
και η συμπεριφορά τους απέναντι στη
χρηματιστηριακή αγορά και στο επενδυτικό κοινό
γενικότερα.

•

Πρωτοποριακό σεμινάριο διάρκειας τριών
εβδομάδων πραγματοποίησε ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών σε Pre-Med φοιτητές από την Αμερική. Οι
φοιτητές, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους
στις εγκαταστάσεις του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πλήθος
πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων από
κορυφαίους
ιατρούς σε
μεγάλο
εύρος
ειδικοτήτων, όπως είναι η καρδιοχειρουργική, η
ογκολογία, η γενική χειρουργική, η ορθοπεδική, η
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χειρουργική
του
άνω
άκρου,
η
θωρακοχειρουργική, η αγγειοχειρουργική, η
μαιευτική και η γυναικολογία και η παιδιατρική.
•

•

•

- Η συμμετοχή, σε συνεργασία με τη CIGNA ως
«Πλατινένιος Χορηγός» (Platinum Sponsor)
στο European Medical Tourism & Global
Healthcare
Congress
2018
που
διοργανώθηκε από το Global Healthcare
Resources στην Αθήνα.

Στο συνεδριακό κέντρο του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, πραγματοποιήθηκε
το διήμερο
προγραμματισμένο “5th General Meeting”, του
ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «EVOTION», στο οποίο συμμετείχε ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ως ο μοναδικός ιδιωτικός
κλινικός πάροχος Υγείας, στην Ευρώπη.

•

Με αφορμή το Συνέδριο Παραδοσιακής Κινέζικής
Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με
τίτλο “CHINESE MEDICINE CONFERENCE 2018,
Integrative Medicine” και με πρωτοβουλία του
Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής
Συνεργασίας, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ της Eurochinese Development P.C, του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, του νέου ολιστικού
wellbeing destination spa Euphoria Retreat και της
Bian Que Pharmaceutical. Στόχος αυτής της
συνεργασίας είναι η διατήρηση, ανάδειξη και
ανάπτυξη της πλούσιας κληρονομιάς της κινεζικής
και της ελληνικής ιατρικής παράδοσης σε
συνδυασμό με την υποστήριξη των υπαρχόντων
ερευνητικών και νοσοκομειακών φορέων των δύο
χωρών.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε, πρώτος
στην Ελλάδα, στη συνεργασία του με την εταιρεία
Clinerion στον τομέα των Κλινικών Μελετών, ως
κρίσιμος πυλώνας στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της εταιρείας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο
Όμιλος στοχεύει να πρωταγωνιστήσει και στον
τομέα αυτόν, αφού με το πρωτοπόρο σύστημα της
Clinerion
διευκολύνονται
οι
διαδικασίες
ανάπτυξης κλινικών ερευνών, προς όφελος των
παρόχων, των ερευνητών και φυσικά των
ασθενών.

O Όμιλος και η Εταιρεία ως «Δρώσα Οικονομική
Οντότητα» (Going concern)
Κατά την 30 Ιουνίου 2018, το ομολογιακό δάνειο της
Εταιρείας αξίας ΕΥΡΩ 124,8 εκατομμύρια έχει
καταταχθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1, καθώς, ενώ
έχει ληφθεί από την Εταιρεία, τον Απρίλιο του 2018, η
σχετική συναίνεση (waiver) από τις πιστώτριες
τράπεζες αναφορικά με τη μη τήρηση ελάχιστου
ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για την
εξασφάλιση του εν λόγω δανείου, η εν λόγω
συναίνεση δεν παρέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα
αναβολής του διακανονισμού του για τουλάχιστον 12
μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των
συνημμένων Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Συνεπής στη στρατηγική ανάπτυξης του Ιατρικού
Τουρισμού, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετείχε
ως χορηγός στην Έκθεση Ιατρικού Τουρισμού
MedΤravel
Expo
της
Ρωσίας,
που
πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, στο πλαίσιο της
ετήσιας έκθεσης «Ρωσική Υγεία». Πρόκειται για
μία ετήσια διοργάνωση, η οποία συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και
επαγγελματιών όλων των τουριστικών κλάδων.

Το ανωτέρω γεγονός αποτέλεσε και τον κύριο λόγο
που, κατά την 30 Ιουνίου 2018, το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων
Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
υπερβαίνει
το
σύνολο
των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό
€129,9 εκατομμύρια και €122,6 εκατομμύρια
αντίστοιχα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται:
- Η συμμετοχή του Ομίλου ως χορηγού, στο
συνέδριο
της
Ένωσης
Αμερικανών
Ταξιδιωτικών Γραφείων ASTA Destination
Expo 2018, κορυφαίο γεγονός για την
Ελληνική Τουριστική Βιομηχανία, με τη
συμμετοχή 500 και πλέον τουριστικών
πρακτόρων από τις ΗΠΑ, συνιστώντας
ευκαιρία για την προώθηση και προβολή της
Ελλάδας στην αμερικανική τουριστική
αγορά.

Η Εταιρεία συνέχισε τις διαπραγματεύσεις της με τις
πιστώτριες τράπεζες για την ενίσχυση των
παρεχόμενων εξασφαλίσεων του δανείου και τον
Σεπτέμβριο του 2018 έλαβε τη συναίνεση (waiver) των
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πιστωτριών τραπεζών σχετικά με την μη τήρηση του
ελάχιστού ύψους των εκχωρημένων απαιτήσεων κατά
την 30 Ιουνίου 2018 για τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες εκχώρησης των απαιτήσεων που
προτάθηκαν από την Εταιρεία και έχουν γίνει
αποδεκτές από τις τράπεζες.

πλάνο στοχευμένων επενδύσεων με σκοπό την αύξηση
των κλινών και την εισαγωγή υψηλής ιατρικής
τεχνολογίας.
Δεύτερον, την εξωστρέφεια του Ομίλου μέσα από την
ενίσχυση της παρουσίας του σε χώρες της Βαλκανικής
αλλά και του συγκριτικού πλεονεκτήματος που του
παρέχει, η κορυφαία νοσηλευτική μονάδα της
Νοτιανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας την
βόρεια Ελλάδα, σε «πρωτεύουσα» του ιατρικού
τουρισμού.

Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη
τους όρους αποπληρωμής του δανείου, όπως αυτοί
περιγράφονται στη Σημείωση 20 των Ενδιάμεσων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, τα θετικά για
τρίτη συνεχή χρονιά αποτελέσματα, την επιτυχή
εφαρμογή του πενταετούς επιχειρηματικού της
πλάνου που είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κεντρικούς
άξονες την ανάπτυξη των πωλήσεων και την περιστολή
δαπανών, τη βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας
μέσω της αύξησης των εσόδων από τις ασφαλιστικές
εταιρείες, την πλήρη εξόφληση των παλαιών
υπολοίπων 2007-2011 από τα Ασφαλιστικά Ταμεία
(πριν την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ), η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και τη
βελτίωση της ροής εισπράξεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ,
καθώς και τη δεδομένη δήλωση στήριξης του βασικού
μετόχου, εκτιμά πως δεν θα ανακύψουν θέματα
χρηματοδότησης και ρευστότητάς για την Εταιρεία και
τον Όμιλο αντίστοιχα για διάστημα τουλάχιστον 12
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της συνημμένης
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Τρίτον, στην αύξηση των συνεργασιών με τους
κορυφαίους έλληνες επιστήμονες της ιατρικής που
πάντα αποτελούσαν για τον Όμιλο βασικό πυλώνα της
ανάπτυξής του, αναγνωρίζοντας και αυτοί με τη σειρά
τους, το άρτιο και πρωτοπόρο υλικοτεχνικό
περιβάλλον που τους προσφέρεται ώστε να προάγουν
την επιστήμη τους σε διεθνές επίπεδο.
Η Διοίκηση παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον την
κατάσταση που είναι σε εξέλιξη στον κλάδο της
ιδιωτικής υγείας. Η αξιολόγηση πιθανών αποδοτικών
επενδυτικών ευκαιριών που θα επεκτείνουν την
επιχειρηματική δράση και την αποδοτικότητα του
Ομίλου, εξακολουθεί να παραμένει μέρος του
στρατηγικού σχεδιασμού της.

Ο Όμιλος, διατηρώντας τον κυρίαρχο ρόλο του στις
εξελίξεις, είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στα νέα
δεδομένα που αναμένεται να διαμορφωθούν.

Σημειώνεται τέλος ότι ο Όμιλος του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
χαίρει υψηλής αξιοπιστίας έναντι των προμηθευτών
του, λόγω της δυναμικής και κυρίαρχης πορείας του
στην ελληνική αγορά, γεγονός που του επιτρέπει να
εξασφαλίζει ευνοϊκούς όρους συνεργασίας.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Προοπτικές β’ εξαμήνου 2018

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους
ακόλουθους
κινδύνους
από
τη
χρήση
χρηματοοικονομικών μέσων:

Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η θετικότατη εικόνα
του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών
αποτελεσμάτων που καταγράφονται κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2018, θα συνεχιστούν και κατά το
δεύτερο εξάμηνο.

- Πιστωτικός κίνδυνος
- Κίνδυνος ρευστότητας
- Κίνδυνος της αγοράς

Προς την κατεύθυνση αυτή θετική επίδραση
αναμένεται να προέλθει και από τις πρωτοβουλίες που
έχει σχεδιάσει και ήδη υλοποιεί, η Διοίκηση του
Ομίλου προς τρις βασικές κατευθύνσεις:

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

Πρώτον, την αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών
του Ομίλου, μέσα από ένα στρατηγικά σχεδιασμένο
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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.

Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
Εταιρεία
30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017
4.427
98.229
4.419
15.762
281
123.118

3.228
102.519
18.400
281
124.428

3.709
98.056
4.419
18.647
281
125.112

2.872
102.350
20.813
281
126.316

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
ασθενείς, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου
αριθμού των πελατών. Το τμήμα διαχείρισης
πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική
ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές
και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων
σύμφωνα πάντα με τα όρια που έχει καθορίσει η
Διοίκηση.

Η Επιτροπή Ελέγχου, 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.

Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και
του Ομίλου απομειώνεται βάσει των σχετικών
προβλέψεων του ΔΠΧΑ 9 σύμφωνα με το μοντέλο των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και αφορά κυρίως
σε ιδιώτες πελάτες. 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, μεταξύ άλλων,
στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του
Ομίλου, τα οποία προκύπτουν στην βάση των
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται.

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

Για τις λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος
θεωρείται αμελητέος.

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές
εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών
απαιτήσεων
και
διενεργηθέντων
συναλλαγών.

Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο
Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστωτικής διαβάθμισης.

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων ήταν η ακόλουθη:
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας

την απόδοση με την οποία η Εταιρεία και ο Όμιλος
διενεργούν αυτές τις συναλλαγές εντός των τιθέμενων
κατευθυντηρίων από το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος
αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
που
συνδέονται
με
τις
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις,
οι
οποίες
διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλου
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

δi)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.

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.
Όμιλος 30/6/2018
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Όμιλος 31/12/2017
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Εταιρεία 30/6/2018
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Εταιρεία 31/12/2017
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

136.670
107.309
243.979

143.129
106.740
249.869

134.352
119.849
254.201

140.814
118.498
259.312

Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (υποτίμηση/ανατίμηση)
την 30η Ιουνίου 2018 στην συναλλαγματική ισοτιμία
του RON/€ της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως
του 0,1% για την περσινή χρήση) δεν υφίσταται καμία
επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 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 όπως παρατίθεται
στον κατωτέρω πίνακα:

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
196 1.589 1.785 -

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Ανατίμηση / (Υποτίμηση)
0,10%
0,10%
-0,10%
-0,10%
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στo Αποτέλεσμα χρήσεως
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια κεφάλαια
-

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
203
1.637
1.840

227
227

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.589
1.589

Το ποσοστό υποτίμησης/ανατίμησης 0,1% βασίσθηκε
στην
μέση
μεταβλητότητα
στην
αγορά
συναλλαγματικών ισοτιμιών για διάστημα 6 μηνών για
το 2018.

-

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
1.637
1.637

227
227

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

Ισοτιμία περιόδου 30/6/2018
€=RΟΝ

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

4,6597

4,6597

Ισοτιμία χρήσης 31/12/2017
1€=RΟΝ

Ισολογισμός
4,6597

Αποτελέσματα
4,6004

δii) Κίνδυνος τιμής
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο
τιμών χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης τους σε
οντότητες
που
κατατάσσονται
στις
Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
ως
9
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• με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους
κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των
Διοικητικών τους Συμβουλίων, και
• με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και του στενού οικογενειακού
περιβάλλοντος αυτών

χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
δiii) 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.

Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές αφορούν κυρίως την
παροχή εμπορικών υπηρεσιών, την αγορά και πώληση
εμπορευμάτων και 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.

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.

Οι
συναλλαγές
και
τα
υπόλοιπα
εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με τα
συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου έχουν ως εξής:
α. Συναλλαγές με τα κύρια διοικητικά στελέχη
Κύρια διοικητικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που
έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό,
τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της
οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα.

Παρακάτω
παρουσιάζεται
η
επίδραση
στα
αποτελέσματα καθώς και στα ίδια κεφάλαια, του
Ομίλου και της Εταιρείας, για την εξάμηνη περίοδο
2018 και 2017 αντίστοιχα (sensitivity analysis), σε μια
υποτιθέμενη
μεταβολή
(αύξηση/μείωση)
του
επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%:
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ

Ανατίμηση / (Υποτίμηση)

30/6/2018

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα κύρια διοικητικά
στελέχη, έχουν ως ακολούθως:

Εταιρεία
30/6/2017

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

30/6/2018

30/6/2017

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στo Αποτέλεσμα

-350

350

-361

361

-344

344

-355

355

Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια κεφάλαια

-350

350

-361

361

-344

344

-355

355

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,
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β. Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες
Σε χιλιάδες Ευρώ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις
30/6/2018
-

γ. Συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
30/6/2018
1/1-30/6/2018
38.154
-

63

238

91

215

3.381
1.452

-

26
1

-

435
5.331

38.392

118

7.311

Απαιτήσεις
Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2017
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
3.389
1.049
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
433
ΣΥΝΟΛΟ
4.870

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
31/12/2017
1/1-30/6/2017
38.202
-

Όμιλος
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
Σε χιλιάδες Ευρώ
30/6/2018 30/6/2018 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2018
3
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
318
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3
7
200
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
324
7
200

Αγορές
1/1-30/6/2018
7.096

57

200

38.568

25
1
83

6.484

3

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
30/6/2018
1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2018
-

318

-

3 324

0

Όμιλος

-

-

-

162

-

162

Εταιρεία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
Απαιτήσεις
Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2017 31/12/2017 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2017 31/12/2017
3
3
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
318
318
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3
56
208
3
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
324
56
208
324

Αγορές
1/1-30/6/2017
6.284

366

Απαιτήσεις
30/6/2018

Υποχρεώσεις
31/12/2017
-

Έσοδα
Αγορές
1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2017
--

-

--

44

-

169

44

-

169

Σημειώνεται ότι για την απαίτηση ποσού €318 χιλ., την
30/6/2018 από την LAVIE ASSURANCE, η Εταιρεία είχε
σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις ισόποση
πρόβλεψη επισφάλειας.

Μέρος των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις
θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα
απαιτήσεις ύψους €1.548 χιλ. και €1.245 χιλ.
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.

δ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
30/6/2018
Σε χιλιάδες ευρώ
Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Όμιλος

Εταιρεία

740

740

30/6/2017
Όμιλος
Σε χιλιάδες ευρώ
Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
108

Αναφορικά με την απαίτηση ποσού €435 χιλ. από την
Hospital Affiliates International S.A., η Εταιρεία έχει
σχηματίσει σε προηγούμενες περιόδους πρόβλεψη
επισφάλειας ποσού €390 χιλ.

Εταιρεία
108

Μεταγενέστερα γεγονότα

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.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Ενδιάμεσων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, πέραν
των όσων αναφέρθησαν ανωτέρω, τα οποία να
αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και στα οποία
να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε
υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου
σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσης, η Εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής
εταιρείας Medsana για το σύνολο του δανεισμού της
(συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους €263
χιλ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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Έ
κθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Χρηματοοικονομικής

Προς τους Μετόχους τηςΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
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Πληροφόρησης

Εισαγωγή

πισκοπήσ
αμε τη συνημμένη συνοπτική Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές Ατομικές και
Ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εσόδων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και
Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές Σημειώσεις, που συνθέτουν την Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης Χρηματοοικονομικής Έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
συγκεκριμένα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Δική μας ευθύνη είναι να
εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται
στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δε μας δίδει τη δυνατότητα να
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Ο Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σημ.
Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδυτικά ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Συμβατικά περιουσιακα στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

13
14
15
16

17
18
19

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
Μη ελέγχουσες συμμέτοχες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Συμβατικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

20
21

20
22
23
23

Η Εταιρεία

30/6/2018

31/12/2017

30/6/2018

31/12/2017

221.652
1.664
615
281
8.082
232.294
4.557
98.229
4.419
15.762
4.427
127.394

224.389
437
281
7.668
232.776
4.535
102.519
18.400
3.228
128.683

209.630
1.664
605
281
20.072
8.051
240.303
4.384
98.056
4.419
18.647
3.709
129.215

212.344
426
281
20.072
7.638
240.761
4.370
102.350
20.813
2.872
130.406

359.688

361.459

369.518

371.167

26.888
19.777
18.232
3.730
68.627
131
68.758

26.888
19.777
18.232
-1.718
63.180
161
63.342

26.888
19.777
17.860
5.276
69.801
69.801

26.888
19.777
17.860
640
65.165
65.165

196
10.695
1.589
28.405
40.885
6.066
136.670
69.007
10.992
27.310
250.045
290.930

203
10.428
1.864
28.252
40.747
7.501
143.129
73.191
33.549
257.370
298.117

10.589
1.589
28.397
40.575
4.940
134.352
84.590
10.992
24.268
259.142
299.717

10.326
1.864
28.243
40.432
6.257
140.814
88.000
30.498
265.569
306.001

359.688

361.459

369.518

371.167

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)

1/130/6/2018

1/130/6/2017

1/130/6/2018

1/130/6/2017

93.045
( 67.056)
25.988
1.347
( 13.332)
( 2.592)
11.411
17
( 3.436)
( 3.419)
7.992
( 82)

85.303
( 64.946)
20.357
2.090
( 11.275)
( 1.057)
( 166)
9.950
1
( 4.189)
( 4.188)
5.762
( 617)

90.137
( 66.360)
23.777
1.161
( 12.324)
( 2.528)
10.086
46
( 3.323)
( 3.277)
6.809
258

82.686
( 64.297)
18.389
1.869
( 10.243)
( 988)
( 166)
8.862
62
( 4.061)
( 3.999)
4.862
( 268)

Κέρδη μετά φόρων

7.910

5.145

7.067

4.594

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

7.878
31

5.113
32

0,0908

0,0589

0,0815

0,0530

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή

8
6
7
9

10
11

12

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/130/6/2018

1/130/6/2017

1/130/6/2018

Κέρδη μετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα

7.910
7.910

5.145
5.145

7.067
7.067

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

7.878
31

5.113
32

Σημ.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
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1/130/6/2017
4.594
4.594

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο πού έληξε την 30η Ιουνίου 2018
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Επίδραση από υιοθέτηση ΔΠΧΑ 9
Προσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2018
Κέρδη μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Μερίσματα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
161

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων
63.341
(2.431)

60.749
7.878

161
31

60.910
7.909

7.878
-

7.878
-

31
(62)

7.909
(62)

18.232

3.730

68.627

131

68.758

Υπέρ
το άρτιο
19.777

Αποθεματικά
17.860

Αποτελέσματα
εις νέο
640
(2.431)

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων
65.165
(2.431)

19.777
-

17.860
-

(1.792)
7.067

62.734
7.067

Μετοχικό
κεφάλαιο
26.888

Υπέρ
το άρτιο
19.777

Αποθεματικά
18.232

Αποτελέσματα
εις νέο
(1.718)
(2.431)

Σύνολο
63.180
(2.431)

26.888
-

19.777
-

18.232
-

(4.149)
7.878

-

-

-

26.888

19.777

Μετοχικό
κεφάλαιο
26.888

26.888
-

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018
Επίδραση από υιοθέτηση ΔΠΧΑ 9
Προσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2018
Κέρδη μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018

-

-

-

7.067

7.067

26.888

19.777

17.860

5.276

69.801

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο πού έληξε την 30η Ιουνίου 2017

Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2017
Κέρδη μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Εσωτερικές μεταφορές
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

Αποτελέσματα
εις νέο

Αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2017
Κέρδη μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2017

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

26.888
-

19.777
-

18.127
-

( 4.139)
5.113

60.654
5.113

103
32

60.757
5.145

-

-

129

5.113
( 129)

5.113
-

32
-

5.145
-

26.888

19.777

18.257

845

65.767

135

65.902

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά

26.888
-

19.777
-

17.860
-

( 780)
4.594

63.746
4.594

-

-

-

4.594

4.594

26.888

19.777

17.860

3.814

68.340

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Επίδραση αναγνώρισης συμβατικών περιουσιακών στοιχείων στο τέλος
της περιόδου
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 (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες :
(Α)δραστηριότητες
Αγορές
ενσώματων (α)
και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
) (β (β)
Χρηματοδοτικές
δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
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
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018 30/6/2017
7.992

5.762

6.809

4.862

3.787
1.074
(29)
3.436

4.041
574
164
4.188

3.678
1.072
(58)
3.323

3.961
570
104
4.061

(4.419)

-

(4.419)

-

(22)
3.723
(1.574)

(108)
(14.797)
(532)

(14)
3.254
(476)

(193)
(15.322)
902

(3.236)
(176)
10.556

(3.897)
(185)
(4.790)

(3.124)
10.046

(3.818)
(116)
(4.989)

(2.890)
12
17
(2.861)

(2.330)
1
1
(2.328)

(2.806)
12
31
15
(2.749)

(1.919)
1
1
(1.917)

(6.457)
(10)
(29)
(6.496)

320
(1.042)
(62)
(27)
(811)

(6.456)
(5)
(6.461)

(1.042)
(6)
(1.048)

1.199

(7.928)

837

(7.954)

3.228
4.427

12.182
4.254

2.872
3.709

11.716
3.762

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
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Η Εταιρεία
1/11/130/6/2018 30/6/2017

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
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 εταιρείες (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 ο μέσος όρος προσωπικού
κατά το α΄ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 2.876 και 3.022 άτομα αντίστοιχα.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαθεσιμότητα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2018 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτησή τους στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.iatriko.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους.
Στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.iatriko.gr έχουν αναρτηθεί και οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
Στοιχεία Επιχείρησης
Διοικητικό Συμβούλιο:

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

Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος
Jan Liersch – Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Νικόλαος Κορίτσας - Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Αλεξάνδρα Μικρουλέα- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Βασιλική Μέγγου- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Διστόμου 5-7 , Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
13782/06/Β/86/06
356301000
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
3, Στρατηγού Τόμπρα
Αγία Παρασκευή
15342 Αθήνα

Οι εταιρείες, οι οποίες περιελήφθησαν στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 μαζί με τα σχετικά ποσοστά παρατίθενται κατωτέρω. Δεν υπάρχει
διαφοροποίηση στις εταιρείες και την μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις Ετήσιες Χρηματοικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.
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Ονομασία εταιρείας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

Χώρα έδρας
ΕΛΛΑΔΑ

Δραστηριότητα
Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού

%
συμμετοχής
100.00%

Μέθοδος
Ενσωμάτωσης
Ολική

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο

51.00%

Ολική

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

50.50%

Ολική

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

33.00%

Ολική

HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών
Μονάδων

68.89%

Ολική

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100.00%

Ολική

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78.90%

Ολική

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων, εκμετάλλευση υπαίθριου
πάρκινγκ

100.00%

Ολική

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

100,00%

Ολική

2α. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την
30 Ιουνίου 2018 (οι «Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις και όχι όλες τις σημειώσεις που προβλέπονται για τις Ετήσιες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις. Συνεπώς,
οι Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με τις Ετήσιες
Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με
εξαίρεση τα τυχόν πράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. Σημειώνεται ότι τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Με βάση το Ν.4374 που δημοσιεύθηκε την 1η Απριλίου 2016, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάρτισης τριμηνιαίων
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων για το πρώτο και τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσεως, που προβλεπόταν από
το άρθρο 6 του Ν. 3556/2007 πριν την τροποποίηση του.
Επιπλέον, με βάση την υπ’ αριθμό 8/754/14.4.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του Ν. 3556/2007» καταργήθηκε η
υποχρέωση δημοσίευσης Στοιχείων και Πληροφοριών που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες
Χρηματοικονομικές Καταστάσεις, που προβλεπόταν από την υπ’ αριθμό 4/507/28.4.2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
που έληξε την 30η Ιουνίου 2018, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

2β. O ΌΜΙΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ «ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ» (GOING CONCERN)
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Κατά την 30 Ιουνίου 2018, το ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας αξίας ΕΥΡΩ 124,8 εκατομμύρια έχει καταταχθεί
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1, καθώς, ενώ έχει ληφθεί από την
Εταιρεία, τον Απρίλιο του 2018, η σχετική συναίνεση (waiver) από τις πιστώτριες τράπεζες αναφορικά με τη μη
τήρηση ελάχιστου ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου, η εν λόγω
συναίνεση δεν παρέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού του για τουλάχιστον 12 μήνες από
την ημερομηνία αναφοράς των συνημμένων Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
Το ανωτέρω γεγονός αποτέλεσε και τον κύριο λόγο που, κατά την 30 Ιουνίου 2018, το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό ΕΥΡΩ 129,9
εκατομμύρια και ΕΥΡΩ 122,6 εκατομμύρια αντίστοιχα.
Η Εταιρεία συνέχισε τις διαπραγματεύσεις της με τις πιστώτριες τράπεζες για την ενίσχυση των παρεχόμενων
εξασφαλίσεων του δανείου και τον Σεπτέμβριο του 2018 έλαβε τη συναίνεση (waiver) των πιστωτριών τραπεζών
σχετικά με την μη τήρηση του ελάχιστού ύψους των εκχωρημένων απαιτήσεων κατά την 30 Ιουνίου 2018 για τους
επόμενους δώδεκα μήνες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκχώρησης των
απαιτήσεων που προτάθηκαν από την Εταιρεία και έχουν γίνει αποδεκτές από τις τράπεζες.
Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους αποπληρωμής του δανείου, όπως αυτοί
περιγράφονται στη Σημείωση 20, τα θετικά για τρίτη συνεχή χρονιά αποτελέσματα, την επιτυχή εφαρμογή του
πενταετούς επιχειρηματικού της πλάνου που είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κεντρικούς άξονες την ανάπτυξη των
πωλήσεων και την περιστολή δαπανών, τη βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας μέσω της αύξησης των εσόδων
από τις ασφαλιστικές εταιρείες, την πλήρη εξόφληση των παλαιών υπολοίπων 2007-2011 από τα Ασφαλιστικά
Ταμεία (πριν την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και τη βελτίωση
της ροής εισπράξεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, καθώς και τη δεδομένη δήλωση στήριξης του βασικού μετόχου, εκτιμά
πως δεν θα ανακύψουν θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητάς για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα για
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της συνημμένης Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

2γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ενδιάμεσων
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του
2017, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1/1/2018 όπως παρουσιάζονται
κατωτέρω.

Μεταβολές στις Λογιστικές Πολιτικές
Ο Όμιλος εφάρμοσε, για πρώτη φορά, το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» και το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» με τη μέθοδο της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την τροποποιημένη αναδρομική
προσέγγιση), με την επίδραση της εφαρμογής αυτών των Προτύπων να αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της
αρχικής εφαρμογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2018). Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούν στη χρήση 2017
δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα, το ΔΛΠ 18, το ΔΛΠ
11, το ΔΛΠ 39 και τις σχετικές διερμηνείες.
Η φύση και επίδραση αυτών των αλλαγών επεξηγείται κατωτέρω.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς
διερμηνείες και εφαρμόζεται σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, εκτός εάν οι
συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων (μισθώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια και
χρηματοοικονομικά εργαλεία). Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα
έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, ως ακολούθως:
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Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
Μια σύμβαση είναι συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντισυμβαλλομένων, η οποία δημιουργεί εν δυνάμει
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μια εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 15 σε κάθε συμβόλαιο με τον πελάτη, το
οποίο έχει εμπορική φύση και πληροί άλλα συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα κριτήριο απαιτεί μια εταιρεία να
αξιολογήσει το κατά πόσο είναι δυνατόν να εισπράξει το αντίτιμο το οποίο θα δικαιούται από την παράδοση των
αγαθών ή των υπηρεσιών. Σε μερικές περιπτώσεις, το ΔΠΧΑ 15 επίσης απαιτεί μια εταιρεία να συνδυάσει
συμβάσεις και να τις λογίσει ως ένα συμβόλαιο. Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΑ 15 διευκρινίζει τον τρόπο που μια
εταιρεία θα λογίσει τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης.
Βήμα 2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
Οι υποχρεώσεις εκτέλεσης είναι υποσχέσεις στη σύμβαση για μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, οι
οποίες είναι διακριτές. Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ένα αγαθό ή μια υπηρεσία είναι διακριτή, μια
εταιρεία θα πρέπει να λάβει υπόψη εάν ο πελάτης μπορεί να ωφεληθεί μόνο από το αγαθό ή την υπηρεσία ή μαζί
με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη. Μια εταιρεία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει
υπόψη κατά πόσο η υπόσχεση για την μεταβίβαση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας είναι διακριτή από άλλες
υποσχέσεις στη σύμβαση.
Βήμα 3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
Η τιμή της συναλλαγής είναι το ποσό του αντιτίμου το οποίο μια εταιρεία εκτιμά ότι θα δικαιούται ως
αντάλλαγμα για την μεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Συνήθως, η τιμή της συναλλαγής είναι ένα
συγκεκριμένο ποσό του αντιτίμου του πελάτη. Μερικές φορές, η τιμή της συναλλαγής περιλαμβάνει εκτιμήσεις
του αντιτίμου το οποίο είναι μεταβλητό η είναι σε μορφή διαφορετική από εκείνη των μετρητών. Μερικά ή όλα
από τα εκτιμώμενα ποσά του μεταβλητού αντιτίμου περιλαμβάνονται στην τιμή συναλλαγής μόνο στην έκταση
που είναι πολύ πιθανό ότι μια σημαντική αντιστροφή του σωρευμένου εσόδου που έχει αναγνωριστεί δεν θα
συμβεί όταν η σχετική με το μεταβλητό αντίτιμο αβεβαιότητα επιλυθεί μεταγενέστερα. Τροποποιήσεις της τιμής
συναλλαγής γίνονται επιπλέον για την επίδραση του χρηματοοικονομικού συνθετικού στοιχείου (εάν είναι
σημαντικό στην σύμβαση) και για οποιοδήποτε τίμημα αποδοτέο στον πελάτη.
Βήμα 4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
Μια εταιρεία θα πρέπει τυπικά να επιμερίσει την τιμή της συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης στην βάση
των σχετικών ατομικών τιμών πώλησης για κάθε διακριτό αγαθό ή υπηρεσία. Εάν οι ατομική τιμή πώλησης δεν
είναι διακριτή, μια εταιρεία θα πρέπει να την εκτιμήσει. Μερικές φορές, η τιμή της συναλλαγής μπορεί να
περιλαμβάνει μια έκπτωση ή ένα μεταβλητό ποσό αντιτίμου που σχετίζεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο
κομμάτι της σύμβασης. Οι απαιτήσεις του προτύπου διευκρινίζουν πότε μια εταιρεία θα πρέπει να επιμερίσει μια
έκπτωση ή ένα μεταβλητό ποσό αντιτίμου σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της σύμβασης αντί να το επιμερίσει σε
όλες τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
Βήμα 5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης.
Μια εταιρεία θα αναγνωρίζει έσοδο όταν (η ενόσω) εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης μεταβιβάζοντας στον
πελάτη ένα αγαθό ή μια υπηρεσία (δηλαδή όταν ο πελάτης αποκτά έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας). Μια
υποχρέωση εκτέλεσης μπορεί να εκπληρωθεί σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις
παράδοσης αγαθών στον πελάτη) ή σε βάθος χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις παράδοσης υπηρεσιών στον
πελάτη). Για υποχρεώσεις εκτέλεσης που ικανοποιούνται σε βάθος χρόνου, μια εταιρεία θα επιλέξει έναν
κατάλληλο τρόπο μέτρησης της προόδου εργασιών προκειμένου να προσδιορίσει το ύψος του εσόδου που θα
πρέπει να αναγνωριστεί καθώς ικανοποιείται η υποχρέωση εκτέλεσης.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς που καλύπτονται πλήρως ή
μερικώς από συνεργαζόμενους δημόσιους (ΕΟΠΥΥ) και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς (ασφαλιστικές
εταιρείες) καθώς και σε ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την
παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, φυσιοθεραπείας , καθώς και την πώληση
αγαθών (υγειονομικό και ειδικό υλικό) που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο
καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής γίνεται με βάση τους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους ανά συμβαλλόμενο
(ΕΟΠΥΥ, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιώτες ασθενείς), ακόμη και στην περίπτωση συνδυασμού παρεχόμενων
υπηρεσιών ή συνδυασμού παρεχόμενων υπηρεσιών και πώλησης αγαθών. Το έσοδο από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες αναγνωρίζεται σταδιακά κατά την περίοδο παροχής της υπηρεσίας (δευτεροβάθμια περίθαλψη) ή
κατά την ολοκλήρωση αυτής (πρωτοβάθμια περίθαλψη), ενώ το έσοδο από την πώληση αγαθών όταν τα αγαθά
παραλαμβάνονται (αναλώνονται) από τον πελάτη, κατά τη λήψη της παρεχόμενης υπηρεσίας, με βάση τα ποσά
που αναμένεται να εισπραχθούν από τους αντισυμβαλλόμενους.
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Για όλες τις ανωτέρω βασικές κατηγορίες εσόδων, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση
των εσόδων αυτών, η οποία ήταν σύμφωνη και με το ΔΛΠ 18. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση του νέου Προτύπου
δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Για τις λοιπές κατηγορίες εσόδων του Ομίλου αναφέρονται τα ακόλουθα:
-

Έσοδα από ενοίκια

Τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου (λειτουργικές μισθώσεις επί των επενδυτικών ακινήτων) αναγνωρίζονται
σταδιακά στην διάρκεια της μίσθωσης. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην
αναγνώριση εσόδων αυτής της κατηγορίας, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 17.
-

Έσοδα από τόκους και μερίσματα

Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψής τους έχει εγκριθεί από τα αρμόδια
όργανα των εταιρειών που τα διανέμουν ενώ τα έσοδα από τους τόκους αναγνωρίζονται με την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους και
μερίσματα δεν έχει επίδραση στις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές του Ομίλου.
Κόστος Συμβάσεων
Το ΔΠΧΑ 15 περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για τον λογιστικό χειρισμό για κάποια κόστη που σχετίζονται με μία
σύμβαση με πελάτη. Μια εταιρεία θα αναγνώριζε ένα περιουσιακό στοιχείο για τα πρόσθετα κόστη απόκτησης
μιας σύμβασης εάν τα κόστη αυτά εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν. Για κόστη ολοκλήρωσης μιας σύμβασης τα οποία
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων Προτύπων, μια εταιρεία θα αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο
για τα κόστη αυτά εφόσον πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:
• τα κόστη σχετίζονται άμεσα με τη σύμβαση (ή μια συγκεκριμένη αναμενόμενη σύμβαση)
• τα κόστη δημιουργούν ή ενισχύουν πόρους της εταιρείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ικανοποίηση
υποχρεώσεων εκτέλεσης στο μέλλον, και
• τα κόστη αναμένεται να ανακτηθούν.
Ο Όμιλος εφαρμόζει την πρακτική προσέγγιση της παραγράφου 94 του ΔΠΧΑ 15 και αναγνωρίζει τα κόστη
συμβάσεων με πελάτες ως έξοδο κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται, εφόσον η διάρκεια απόσβεσης των
περιουσιακών στοιχείων τα οποία ο Όμιλος θα είχε αναγνωρίσει σε αντίθετη περίπτωση είναι ένα έτος ή
λιγότερο.
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Όταν η οικονομική οντότητα εκτελεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις μεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε
πελάτη προτού ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγμα ή προτού καταστεί απαιτητή η πληρωμή, η οικονομική
οντότητα απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατικό περιουσιακό στοιχείο, εξαιρουμένων τυχόν ποσών που
απεικονίζονται ως εισπρακτέα.
Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως στα δικαιώματα του Ομίλου στο αντίτιμο για τις υπηρεσίες
που είχαν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, χωρίς όμως να έχει χορηγηθεί εξιτήριο στους πελάτες –
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στις κλινικές του Ομίλου (Δευτεροβάθμια Περίθαλψη) κατά την ημερομηνία αυτή.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων από συμβάσεις με πελάτες και των εμπορικών
απαιτήσεων έγκειται στο ότι για τις δεύτερες το μόνο πράγμα που εκκρεμεί προκειμένου να διακανονιστούν
ταμειακά είναι η πάροδος του χρόνου, συνεπώς το δικαίωμα είσπραξης του αντιτίμου είναι αμετάκλητο. Τα
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις εμπορικές απαιτήσεις όταν τα δικαιώματα είσπραξης των
απαιτήσεων καθίστανται αμετάκλητα.
Κατά την 30 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν αναγνωρίσει στην Ενδιάμεση Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θεσης συμβατικά περιουσιακά στοιχεία ποσού Ευρώ 4.419 χιλ. που αντιπροσωπεύουν το
δικαίωμα της Εταιρείας και του Ομίλου να λάβουν το τίμημα για τις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς
τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες που έχουν ικανοποιηθεί κατά την ως άνω ημερομηνία αναφοράς, πριν αυτοί
πληρώσουν ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή με την έκδοση του εξιτηρίου και του σχετικού τιμολογίου.
Συμβατικές υποχρεώσεις
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Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή η οικονομική οντότητα διατηρεί δικαίωμα επί ενός ποσού
ανταλλάγματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο, προτού η οντότητα μεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία στον
πελάτη, τότε ο Όμιλος απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατική υποχρέωση, όταν η πληρωμή πραγματοποιείται ή
καθίσταται απαιτητή.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αντιπροσωπεύουν κυρίως τις προκαταβολές που έχουν
ληφθεί από πελάτες. Ως εκ τούτου, κατά την 30 Ιουνίου 2018, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν αναγνωρίσει στην
Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θεσης συμβατικές υποχρεώσεις ποσού Ευρώ 10.992 χιλ. που
αντιπροσωπεύουν τα ποσά που έχουν ληφθεί (προκαταβολές) από ασφαλιστικές εταιρείες και αφορούν σε
δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί κατά την ως άνω ημερομηνία αναφοράς.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (Expected credit loss model) το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών (Incurred loss model). Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης μία νέα
προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο
μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Οι νέες πρόνοιες για τις ζημιές απομείωσης, που έχουν ως αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι
αναμενόμενες ζημιές να αναγνωριστούν νωρίτερα, θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε επανεξέταση και βελτιώσεις
έως ότου ο Όμιλος ολοκληρώσει τις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις για τη χρήση που λήγει την 31
Δεκεμβρίου 2018.
Κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39
για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ήτοι διακρατούμενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και
διαθέσιμα προς πώληση.
Εκτός από τις απαιτήσεις από πελάτες που αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής, ο Όμιλος αρχικά αποτιμά
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση
ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η
κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια:
•

το επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο,
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και

•

εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).

Η νέα κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου έχει ως εξής:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος: Κατατάσσονται τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου με
στόχο τη διακράτηση τους και την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών που πληρούν το «SPPI» κριτήριο.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων:
Κατατάσσονται oι επενδύσεις αυτές που δεν πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη στο αποσβεσμένο κόστος, διότι οι
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ταμειακές ροές τους δεν συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου.
Απομείωση
Σε αντίθεση με το ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρεία 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 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 (Γενική προσέγγιση).
Οι βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου που υπόκεινται στο νέο μοντέλο
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών του ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνουν τις εμπορικές απαιτήσεις, τα συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο
κόστος.
Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί από τον Όμιλο να υιοθετήσει το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για κάθε μία
από τις παραπάνω κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που
είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η εταιρεία προσδοκά να εισπράξει.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από συνεργαζόμενους
δημόσιους (ΕΟΠΥΥ) και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς (ασφαλιστικές εταιρείες), όπως και εταιρικούς πελάτες,
καθώς και για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου που επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιείται η γενική προσέγγιση. Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
θεωρείται ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και η τυχόν πρόβλεψη ζημιάς περιορίζεται στις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από ιδιώτες ασθενείς, ο
Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις αυτές. Για τον υπολογισμό αυτό ο Όμιλος
χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα
ιστορικά στοιχεία του Ομίλου για πιστωτικές ζημιές καθώς και το σχετικό ποσοστό εισπραξιμότητας,
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9, η πρόβλεψη απομείωσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία αυξήθηκε
κατά Ευρώ 2,4 εκ. για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από
ιδιώτες ασθενείς κατά την 1 Ιανουαρίου 2018. Η αύξηση της πρόβλεψης είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη
προσαρμογή του «Υπολοίπου κερδών εις νέο» κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία.
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Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν την επίδραση της υιοθέτησης τόσο του ΔΠΧΑ 15 όσο και του ΔΠΧΑ 9 στις
Ενδιάμεσες Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Ο Όμιλος
Αναταξινομήσεις Προσαρμογές Προσαρμοσμένο

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/1/2018

31/12/2017
Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (Ιδοχρησιμοποιούμενα)

224.389

-

-

224.389

0

-

-

0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

437

-

-

437

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

281

-

-

281

0
7.668

-

-

0
7.668

Επενδυτικά ακίνητα

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Συμβατικά περιουσιακα στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

232.776

-

4.535

-

232.776

-

4.535

-

102.519

(1.964)

(2.431)

98.124

-

1.964

-

1.964

18.400

-

-

18.400

3.228

-

-

3.228

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

128.683

0

(2.431)

126.252

Σύνολο ενεργητικού

361.459

0

(2.431)

359.028

Μετοχικό κεφάλαιο

26.888

-

-

26.888

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

19.777

-

-

19.777

Αποθεματικά
νέο
Αποτελέσματα
στους ιδιοκτήτες της μητρικής
αποδιδόμενα
Ίδια κεφάλαιαεις

18.232

-

-

18.232

-1.718

-

(2.431)

(4.149)

εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμέτοχες

63.180

-

(2.431)

60.749

161

-

-

161

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

63.342

(2.431)

60.911

Ίδια κεφάλαια

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

203

-

-

203

10.428

10.428

-

-

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.864

-

-

1.864

28.252

-

-

28.252

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

40.747

-

-

40.747

7.501

-

-

7.501

143.129

-

-

143.129

73.191

-

-

73.191

-

-

6.491

6.491

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους

Φόροι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Συμβατικές υποχεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

33.549

-

(6.491)

27.058

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

257.370

-

-

257.370

Σύνολο υποχρεώσεων

298.117

-

-

298.117

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

361.459

-

(2.431)

359.028
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Η Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ

Αναταξινομήσεις Προσαρμογές Προσαρμοσμένο
1/1/2018

31/12/2017
Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (Ιδοχρησιμοποιούμενα)
Επενδυτικά ακίνητα

212.344

-

-

212.344

0

-

-

0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

426

-

-

426

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

281

-

-

281

20.072

-

-

20.072

7.638

-

-

7.638

240.761

-

-

240.761

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

4.370

-

-

4.370

102.350

(1.964)

(2.431)

97.955

-

1.964

-

1.964

20.813

-

-

20.813

2.872

-

-

2.872

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

130.406

0

(2.431)

127.975

Σύνολο ενεργητικού

371.167

0

(2.431)

368.736

Μετοχικό κεφάλαιο

26.888

-

-

26.888

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

19.777

-

-

19.777

Αποθεματικά

17.860

-

-

17.860

Εμπορικές απαιτήσεις
Συμβατικά περιουσιακα στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ίδια κεφάλαια

0

Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμέτοχες

640

-

(2.431)

(1.791)

65.165

-

(2.431)

62.734

-

-

-

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

65.165

-

(2.431)

62.734

0

-

-

0

10.326

-

-

10.326

1.864

-

-

1.864

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

28.243

-

-

28.243

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

40.432

-

-

40.432

6.257

-

-

6.257

140.814

-

-

140.814

Εμπορικές υποχρεώσεις

88.000

-

-

88.000

Συμβατικές υποχεώσεις

-

-

6.491

6.491

30.498

-

(6.491)

24.007

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

265.569

-

-

265.569

Σύνολο υποχρεώσεων

306.001

-

-

306.001

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

371.166

-

(2.431)

368.736

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Φόροι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σε συνέχεια της αξιολόγησης από τη Διοίκηση των τρεχουσών συνθηκών, δεν έχουν αναγνωριστεί αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις επί της επίπτωσης λόγω της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018. Οι μη
αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανέρχονται σε € 705 χιλ. περίπου και αφορούν στην
επίπτωση του ΔΠΧΑ 9 στην Εταιρεία και στον Όμιλο.
Όλες οι παραδοχές, λογιστικές πολιτικές και τεχνικές υπολογισμού που εφαρμόστηκαν από τον Όμιλο για την
εκτίμηση της επίπτωσης από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9 θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε επανεξέταση και
βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, η εκτιμώμενη επίπτωση ενδέχεται να μεταβληθεί έως ότου ο Όμιλος οριστικοποιήσει
τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018.
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2δ. Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων
Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΑ 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 εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η εταιρεία
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 εταιρεία 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 ΔΠΧΑ 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
• Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης».
Την 12.4.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 15 με την οποία
διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα:
- πότε ένα υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε μία σύμβαση γεγονός που
λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά υποχρέωση
απόδοσης,
- με ποιο τρόπο πρακτικά να αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρείας συνιστά παροχή των
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο μέρος να
παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο),
- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευματικής περιουσίας.
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Τέλος, με την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 15 όσον αφορά στις
ολοκληρωμένες συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται πλήρης αναδρομική εφαρμογή και όσον αφορά στις
μεταβολές στις συμβάσεις κατά τη μετάβαση.
Η επίδραση από την εφαρμογή στον Όμιλο περιγράφεται στη σημείωση 2γ.

•

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειμένου του προτύπου ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 εταιρεία 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
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 εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε
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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 ΔΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του ΔΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η επίδραση από την εφαρμογή στον Όμιλο περιγράφεται στη σημείωση 2γ.

•

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2 «Παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 με το οποίο
διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
• κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία
διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting
conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων
(non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρμόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,
• στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το
οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές που σχετίζονται με την
αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία
διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του
συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης,
• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της
μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με μετρητά σε
παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί
ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η
τροποποίηση.
Η υιοθέτηση από τον Όμιλο της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις.

•

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»:
Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοοικονομικά Μέσα με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 με την οποία
διευκρινίζει ότι:
-οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και
- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στα
λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.
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•

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από ή
στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την οποία διευκρίνισε ότι
μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την κατηγορία επενδυτικών
ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το
περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια
αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή
για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που
αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό
κατασκευή και όχι μόνο ολοκληρωμένα ακίνητα.
Η υιοθέτηση από τον Όμιλο της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν είχε σημαντική επίδραση στις
Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις. Κατά την τρέχουσα περίοδο, ακίνητο ιδιοκτησίας της Εταιρείας στον
Πειραιά εκμισθώθηκε σε τρίτους με συνέπεια την αναταξινόμηση του από τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
στα επενδυτικά ακίνητα λόγω αλλαγής της χρήσης του (βλέπε σημείωση 14).
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κύκλος 2014-2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Εφαρμόζεται αναδρομικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ
12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχή σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση,
εκτός της υποχρέωσης νια παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Η υιοθέτηση από τον Όμιλο της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις.

•

ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα
αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις
συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
Η υιοθέτηση από τον Όμιλο της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις.

•

Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018

Η Διερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρεία αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό
στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής πριν η
εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η Διερμηνεία διευκρίνισε πως
ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί
κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία
αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της
προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται
διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η υιοθέτηση από τον Όμιλο της συγκεκριμένης διερμηνείας δεν είχε επίδραση στις Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις.
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε
ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

•

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019

Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΑ 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 Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις.

•

Διερμηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει
τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς
συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας στις Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019

Για να μπορεί ένα χρηματοοικονομικό μέσο να επιμετρηθεί στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI), το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί οι συμβατικές ταμειακές
του ροές να πληρούν το κριτήριο του SPPI - δηλαδή οι ταμειακές ροές να αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων».
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 όπως ισχύει, μια επιλογή προπληρωμής ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου πληροί αυτό το κριτήριο εάν το ποσό προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη καταβληθέντα
ποσά κεφαλαίου και τόκου, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν «εύλογη πρόσθετη αποζημίωση» για πρόωρη
καταγγελία της σύμβασης.
Ορισμένες επιλογές προπληρωμής θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα ένα μέρος μιας συναλλαγής που
ενεργοποιεί την πρόωρη λήξη να λαμβάνει αποζημίωση από το άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος (αρνητική
αποζημίωση). Για παράδειγμα, ένας δανειστής θα μπορούσε να λάβει ένα ποσό μικρότερο από τα μη
καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου και τόκων, παρόλο που ο οφειλέτης επιλέγει να προπληρώσει. Σε άλλες
περιπτώσεις, ένα γεγονός εκτός ελέγχου και των δύο συμβαλλόμενων μερών ενδέχεται να προκαλέσει πρόωρη
λήξη.
35

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα είχε ως αποτέλεσμα τα μέσα αυτά να αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (FVTPL). Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θεωρεί ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο
επειδή η μέτρησή τους στο αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου,
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και την αβεβαιότητα των μελλοντικών
ταμειακών ροών τους.
Η τροπολογία καταργεί τη λέξη «συμπληρωματική» έτσι ώστε η αρνητική αποζημίωση να μπορεί να θεωρηθεί
«εύλογη αποζημίωση» ανεξάρτητα από την αιτία της πρόωρης καταγγελίας. Επομένως, τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά προπληρωμής μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI).
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις Χρηματοοικονομικές
του Καταστάσεις.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των
μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της
καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9.
Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.

•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων
Παροχών»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19,
βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές
παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την
εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος
καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών
καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών.
Ο Όμιλος εξετάζει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2019

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος
για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία,
ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως
στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις.

•

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»
Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2021

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου
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στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.

•

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 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 ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28
με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του
ενεργητικού της μητρικής εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ΔΠΧΑ 10
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία
συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρεία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση»
βάσει του ΔΠΧΑ 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
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.

3. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών 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 αναφοράς
καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου. 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. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο
που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν.
Για τη σύνταξη των συνοπτικών Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι
σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών του Ομίλου είναι ίδιες με εκείνες, που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 με εξαίρεση εκείνες που
επηρεάσθηκαν από την εφαρμογή των νέων Προτύπων ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 και οι οποίες αναλύονται στη
σημείωση 2γ ανωτέρω.
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4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοί, ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
(συνταξιοδότηση κ.λ.π.)
Λοιπές αμοιβές
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
28.704
28.603
6.587
6.069

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2018
30/6/2017
27.726
26.505
6.500
5.968

273

278

270

275

124
35.688

187
33.890

113
34.609

84
32.833

Ο μέσος όρος προσωπικού για την περίοδο 01/01/2018 έως 30/06/2018 ανέρχεται σε 2.876 για την Εταιρεία και
3.022 για τον Όμιλο (01/01/2017 έως 30/06/2017: 2.747 για την Εταιρεία και 2.892 για τον Όμιλο).

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
3.693
3.969
94
72
3.787
4.041

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
3.587
3.894
91
68
3.678
3.961

6. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Λοιπά έξοδα
Φόροι - Τέλη
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
8.263
6.897
844
638
519
446
1.066
1.137
2.320
1.967
321
190
13.332
11.275
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Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
7.557
6.181
775
584
477
404
971
1.027
2.231
1.861
313
186
12.324
10.243
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7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Πρόβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
(Σημείωση 17)
Λοιπά έξοδα
Φόροι - Τέλη
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
37
37
215
297
1
1
15
14

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
210
289
-

880

440

880

440

507
937
2.592

71
197
1.057

502
936
2.528

64
195
988

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα από αναστροφή απομείωσης απαιτήσεων

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
231
696
23
202
453
466
12
20
372

Λοιπά έσοδα
Σύνολο

608
1.347

354
2.090

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
231
698
23
202
520
536
12
20
372
355
1.161

61
1.869

9. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
Τα λοιπά έξοδα που αφορούν :

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ζημιές από εκποίηση παγίων

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
(166)

Σύνολο

-
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(166)

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
(166)
-

(166)
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10. ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Ο Όμιλος

Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα
Προμήθειες Factoring
Χρηματοοικονομικά μισθώματα (Leasing)
Ζημιές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

1/130/6/2018
(73)
(3.226)
(136)
(1)
(3.436)
17
17
(3.419)

1/130/6/2017
(70)
(3.943)
(126)
(2)
(48)
(4.189)
1
1
(4.188)

1/130/6/2018
(72)
(3.115)
(136)
(3.323)
15
31
46
(3.277)

1/130/6/2017
(69)
(3.866)
(126)
(4.061)
1
61
62
(3.999)

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα
Προμήθειες Factoring τραπεζών
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Έσοδα από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Έσοδα συμμετοχών
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για τις
χρήσεις 2018 και 2017 είναι 29%.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Φόροι προηγούμενων περιόδων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος έσοδο/ (έξοδο)

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
(342)
(374)
(1)
(53)
261
(191)
(82)
(617)

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2018
30/6/2017
(73)
258
(195)
258
(268)

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.
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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, δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέμα αυτό.
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της με έδρα στην Ελλάδα, «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.», έχουν λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς
επιφύλαξη από τον ορκωτό ελεγκτή τους για τις χρήσεις 2011 έως και 2016, σύμφωνα με την εκάστοτε Ελληνική
φορολογική νομοθεσία. Για τη θυγατρική εταιρεία «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο σχετικός έλεγχος διεξήχθη μόνο για τις χρήσεις 2011 έως 2014, και λήφθηκαν
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει
φόρους. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν λάβει κάποια εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για
τις προαναφερόμενες χρήσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τυχόν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που
πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές δε θα έχουν σημαντική επίδραση
στην χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.
Για την χρήση 2017 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των θυγατρικών του Ομίλου, παρατίθενται κάτωθι:

Ονομασία εταιρείας

Χώρα έδρας

Δραστηριότητα

%
συμμετοχής
ομίλου

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

100,00%

-

51,00%

2007- 2017

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ (σε εκκαθάριση)

ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ (σε εκκαθάριση)
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL
(σε εκκαθάριση)
MEDSANA BMC

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

50,50%

2007- 2017

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

33,00%

-

68,89%

2012-2017

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

100,00%

-

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

78,90%

-

100,00%

2014-2017

100,00%

2015-2017

ΕΛΛΑΔΑ

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών
Μονάδων
Διαγνωστικό Κέντρο
Διαγνωστικό Κέντρο
Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων, εκμετάλλευση υπαίθριου
πάρκινγκ
Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και
της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος
φορολογικού συντελεστή.
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Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα έχει ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
-Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
- Λοιπά
- Απαιτήσεις
- Άυλα περιουσιακά στοίχεια
- Παροχές στο προσωπικό
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017
(296)
(171)
82
112
61
51
316
(259)
21
17
77
59
261
(191)

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2018
30/6/2017
(296)
(171)
81
111
61
51
316
(259)
20
15
76
58
258
(195)

Ο Όμιλος, κατά πάγια τακτική, δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών του
ζημιών ( 30 Ιουνίου 2018: Ευρώ 7,2 εκ).
Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου, για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως
εξής:
Ο Όμιλος
1/130/6/2018

Σε χιλιάδες Ευρώ

1/130/6/2017

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος

29,00%

7.992
2.318

29,00%

5.762
1.671

Μη φορολογηθέντα έσοδα

(0,11%)

(9)

0,00%

-

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

9,16%

732

(9,08%)

523

(17,58%)

(1.405)

(16,56%)

(954)

(19,34%)

(1.546)

(10,79%)

(622)

Επίδραση φορολογικού συντελεστή εταιρειών εξωτερικού

(0,13%)

(10)

(0,02%)

(1)

Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα

1,03%

82

10,71%

617

Φορολογικό όφελος από έξοδα που δεν αναγνωρίσθηκαν
φορολογικά σε προηγούμενες χρήσεις
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν είχε
αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Η Εταιρεία
1/130/6/2018

Σε χιλιάδες Ευρώ

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Μη φορολογηθέντα έσοδα
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Φορολογικό όφελος από έξοδα που δεν αναγνωρίσθηκαν
φορολογικά σε προηγούμενες χρήσεις
Χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν είχε
αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

1/130/6/2017

29,00%
(0,13%)
10,47%

6.809
1.975
(9)
713

29,00%
(9,38%)

4.862
1.410
456

(20,63%)

(1.405)

(19,62%)

(954)

(22,51%)

(1.532)

(13,25%)

(644)

3,80%

258

5,51%

268

Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα
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12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 30η Ιουνίου 2018 και 2017 έχει ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους
ιδιοκτήτες της μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2018
30/6/2017

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2018
30/6/2017

7.878

5.113

7.067

4.594

86.735.980

86.735.980

86.735.980

86.735.980

0,0908

0,0589

0,0815

0,0530

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).

13. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου διενεργήθηκαν αγορές σε ενσώματα ιδοχρησιμοποιούμενα πάγια
περιουσιακά στοιχεία συνολικού ποσού Ευρώ 2.537 χιλ. για την Εταιρεία και Ευρώ 2.618 χιλ. για τον Όμιλο. Οι
σημαντικότερες εξ’ αυτών αφορούν κυρίως στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού μηχανολογικού εξοπλισμού
στην κλινική Αμαρουσίου, στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ποσού € 758 χιλ. και € 710 χιλ αντίστοιχα. Επιπροσθέτως
διενεργήθηκαν και εργασίες εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαμόρφωσης νέων λειτουργικών χώρων επί των
ιδοκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού ποσού € 466 χιλ. οι σπουδαιότερες στην κλινική Αμαρουσίου € 210
χιλ. , στην κλινική Ψυχικού €150 χιλ. και στην κλινική Φαλήρου €80 χιλ..
Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις έναντι ομολογιακού δανείου που αφορούν έγγραφες προσημείωσεις
υποθήκης συνολικού ύψους Ευρώ 354 εκ. επί των ακινήτων του Ομίλου. Επιπρόσθετα, και στα πλαίσια της
Πρόσθετης Πράξης τροποποίησης του Ομολογιακού Δανείου, προβλέπεται και η σύσταση πλασματικού ενεχύρου
ποσού Ευρώ 3,9 εκ. περίπου επί ιατρικού εξοπλισμού.

14. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Η εταιρεία την 2 Απριλίου 2018 ταξινόμησε ακίνητο ιδοκτησίας της από τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία στα
επενδυτικά ακίνητα λόγω μίσθωσης του σε τρίτο μέρος (διάρκεια μίσθωσης 12 έτη).

15. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου διενεργήθηκαν αγορές σε άυλα περιουσιακά στοιχεία συνολικού
ποσού Ευρώ 270 χιλ. για την Εταιρεία και Ευρώ 272 χιλ. για τον Όμιλο. Η σημαντικότερη εξ’ αυτών αφορά κατά
κύριο λόγο, την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων.
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16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι επενδύσεις της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. (Μητρική) σε θυγατρικές εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2018 αναλύονται
ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
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
Απομειώσεις
Λογιστική Αξία

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

Κόστος κτήσεως
την 30/6/2018
25.421
19
545
503
91
8.335
33
517
169
26.010
61.644
(41.572)
20.072

Κόστος κτήσεως
την 31/12/2017
25.421
19
545
503
91
8.335
33
517
169
26.010
61.644
(41.572)
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 Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών 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 στα βιβλία της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της Εταιρείας στην Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) έχει ομοίως απομειωθεί πλήρως,
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.
Εντός του 2012, η θυγατρική εταιρεία Hospital Affiliates International με έδρα στην Ελλάδα τέθηκε σε διαδικασία
εκκαθάρισης. Έκτοτε η εν λόγω θυγατρική εταιρεία δεν παρουσιάζει έσοδα, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία είναι
ήσσονος σημασίας σε σχέση με τα μεγέθη του Ομίλου. Ομοίως, η συγκεκριμένη συμμετοχή έχει απομειωθεί πλήρως
στα βιβλία της Εταιρείας.
Οι θυγατρικές εταιρείες Αξονική Έρευνα και Έρευνα τελούν υπό εκκαθάριση έως σήμερα. Οι συγκεκριμένες
συμμετοχές έχουν απομειωθεί μέχρι του ποσού που η λογιστική τους αξία αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο προϊόν
εκκαθάρισης, το οποίο αναλογεί στην μητρική Εταιρεία.
Σε προηγούμενες χρήσεις, 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 και από τον έλεγχο αυτό αναγνωρίστηκε συνολική ζημία απομείωσης ποσού Ευρώ 13.140 χιλ.
Τέλος, η συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει πλήρως απομειωθεί στα βιβλία της Εταιρείας καθώς
βρίσκεται σε αδράνεια.
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Οι απομειώσεις ανά συμμετοχή παρατίθενται κατωτέρω:

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
την 30/6/2018
13.140
535
389
91
517
169
26.010
722
41.572

Ποσό απομείωσης
την 31/12/2017
13.140
535
389
91
517
169
26.010
722
41.572

17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Ο Όμιλος
30/6/2018
31/12/2017

Η Εταιρεία
30/6/2018
31/12/2017

Πελάτες

112.147

119.961

111.963

119.782

Πρόβλεψη για Rebate και Clawback
Πελάτες (μετά από Rebate και Clawback)
Μεταχρονολογημένες επιταγές &
γραμμάτια εισπρακτέα
Επισφαλείς λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Σύνολο προ προβλέψεων
Μείον: προβλέψεις απομείωσης πελατών
Μείον: προβλέψεις απομείωσης λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων

(3.631)
108.516

(9.635)
110.326

(3.631)
108.332

(9.635)
110.147

18.750
1.764
129.030
(29.037)

18.180
1.764
130.270
(25.987)

18.750
1.516
128.598
(29.026)

18.179
1.516
129.842
(25.976)

(1.764)

(1.764)

(1.516)

(1.516)

98.229

102.519

98.056

102.350

Σύνολο

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της σύμβασης ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει η Εταιρεία, ποσό
ονομαστικής αξίας Ευρώ 15.6 εκ. από τις ανωτέρω απαιτήσεις που σχετίζεται με δημόσιους ασφαλιστικούς
οργανισμούς είχε ενεχυριασθεί στις πιστώτριες τράπεζες προς εξασφάλιση των όρων τήρησης του δανείου κατά
την 30/6/2018.
Η κίνηση της πρόβλεψης για Rebate και Clawback για την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό εκτίμησης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης λόγω έκδοσης πιστωτικών
Υπόλοιπο λήξης

30/6/2018
(9.635)
(7.831)
13.835
(3.631)

31/12/2017
(27.128)
(13.835)
31.328
(9.635)

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής:
α) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες
των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας,
υπέρ του Οργανισμού ως έκπτωση (Rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία
βάση και ενσωματώνεται από 1/1/2016 στα εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ και δεν
απαιτείται πλέον ο σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης.
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β) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις,
νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό,
το οποίο αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών
υγείας, υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται μετά από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση που θα
αποστείλει ο ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα το ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην
προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη,
αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.
Με βάση το άρθο 25 του ν. 4549/2018, o μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικής
απόφασης και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επεκτείνεται και στα
έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα
από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη
2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές,
όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες
δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη
εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ
θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.
Επισημαίνεται πως σταθερή παραμένει η διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που οφείλονται
στο μηχανισμό rebate και clawback προηγουμένων ετών. Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις σχετικές νομικές
ενέργειες αμφισβητώντας τις εν λόγω περικοπές.
Έως σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει στις κλινικές του Ομίλου τα ποσά του Rebate και Clawback που
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013 έως και 2017. Με εξαίρεση τη χρήση 2013, είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση
του προϋπολογισμού και του claw-back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω μη γνωστοποίησης, από πλευράς
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραμέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), οι οποίες μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε
ακριβή προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν ήδη
επιβαρυνθεί με επαρκή ποσά για τις χρήσεις 2014 και 2015 και δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική μεταβολή τους.
Για την τρέχουσα περίοδο η εκτίμηση του ποσού της επιστροφής έγινε λαμβάνοντας υπόψη το νέο τρόπο
υπολογισμού που έχει αποτυπωθεί στις βεβαιώσεις του ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw-back) της χρήσης 2017.
Η κίνηση της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως κάτωθι:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό απομείωσης που επιβάρυνε τα
αποτελέσματα
Ποσό απομείωσης που επιβάρυνε απευθείας την
καθαρή θέση λόγω υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9
Αναστροφή απομείωσης λόγω είσπραξης
απαιτήσεων
Αναστροφή απομείωσης λόγω διαγραφής
απαιτήσεων
Υπόλοιπο λήξης

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
27.751
28.388

Η Εταιρεία
30/6/2018 31/12/2017
27.493
28.382

880

1.692

880

1.440

2.431

-

2.431

-

(20)

(649)

(20)

(649)

(242)

(1.680)

(242)

(1.680)

30.801

27.751

30.542

27.493

Η ενηλικίωση των ανωτέρω εμπορικών απαιτήσεων, μετά των σχετικών προβλέψεων απομείωσης, παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί:
46

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018)

Σε χιλιάδες Ευρώ
-Μη ληξιπρόθεσμα
-Ληξιπρόθεσμα
(31 - 180 ημέρες)
(181-365 ημέρες)
(>365 ημέρες)
Σύνολο

Όμιλος
30/6/2018
31/12/2017
1.766
1.470
35.836
5.456
55.171
98.229

26.135
12.394
62.520
102.519

Εταιρεία
30/6/2018
31/12/2017
1.766
1.470
35.666
5.455
55.169
98.056

25.971
12.392
62.517
102.350

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 55.5 εκ. περίπου προέρχεται από δημόσιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείς ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται
σημαντικός.
Τον Οκτώβριο του 2016, σύμφωνα με το αρ. 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν και μετά τη λειτουργία του, προς τους
συμβεβλημένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, προσδιορίστηκαν
περαιτέρω εκπτώσεις προκειμένου ο Οργανισμός να προβεί, μέχρι το τέλος του 2018, στην ολοσχερή εξόφληση των
οφειλών του. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των διατάξεων του
συγκεκριμένου άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της.
Σχετικά με το υπόλοιπο των απαιτήσεων από το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης ποσού Ευρώ 22 εκ. περίπου
σημειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λιβύη, για την είσπραξη
της απαίτησης.
Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, αυτές προέρχονται κυρίως από παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες
ασθενείς για το μεγαλύτερο μέρος των οποίων η Εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά νομικών ενεργειών που
εκτιμάται ότι θα αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται βάσει των σχετικών προβλέψεων
του ΔΠΧΑ 9 σύμφωνα με το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και αφορά κυρίως σε ιδιώτες πελάτες. 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, μεταξύ
άλλων, στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν στην βάση των
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στις Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της
Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2018, βλέπε σημείωση 2γ ανωτέρω.
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18. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Προκαταβολές σε τρίτους
Παρακρατούμενοι φόροι
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Λοιπές απαιτήσεις από τρίτους
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
επιχειρήσεων (σημείωση 25)
Προπληρωθέντα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
130
120
7.657
7.681
707
772
5.907
8.766
324
1.037
15.762

1.062
18.400

Η Εταιρεία
30/6/2018
31/12/2017
61
53
7.314
7.325
707
772
4.289
7.154
5.655
1.011
(390)
18.647

4.870
1.028
(390)
20.813

19. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
476
264
3.951
2.964
4.427
3.228

Η Εταιρεία
30/6/2018
31/12/2017
425
232
3.284
2.640
3.709
2.872

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 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ 227 (31 Δεκεμβρίου 2017: Ευρώ 154).

20. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

Η Εταιρεία
30/6/2018 31/12/2017

196
196

203
203

-

-

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
Κεφάλαιο κίνησης
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο

124.858
11.744
68
136.670

130.963
12.096
70
143.129

124.858
9.494
134.352

130.963
9.846
5
140.814

Σύνολο δανεισμού

136.866

143.332

134.352

140.814

Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει την ονομαστική του αξία καθώς τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας
τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια.

Ομολογιακό δάνειο
Τον Οκτώβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του από 12/7/2012 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
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ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με Διαχειρίστρια την τελευταία, συνολικής εναπομένουσας ονομαστικής αξίας Ευρώ 124.858
εμπραγμάτως εξασφαλισμένου.
Το Δάνειο με ημερομηνία λήξεως την 20/6/2020 και δικαίωμα παράτασης μέχρι και την 20/6/2022, είναι
κυμαινομένου επιτοκίου, βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου και είναι πληρωτέο ως κάτωθι:
Συνολική
ονομαστική αξία
αποπληρούμενων
Ομολογιών σε Ευρώ

Ημερομηνία
Λήξεως
Ομολογιών

3.951.241

20/12/2018

5.000.000

20/6/2019

5.000.000

20/12/2019

110.907.037

20/6/2020

124.858.278
Οι βασικοί όροι της πρόσθετης πράξης τροποποίησης του προγράμματος προβλέπουν:
α) την παράταση της ημερομηνίας λήξης κατά 3 έτη έως 20/06/2020 με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για 2
έτη υπό την έγκριση των ομολογιούχων, οι οποίοι δεν δύνανται να αρνηθούν αναιτιολόγητα εφόσον δεν
υφίσταται κατά τον χρόνο της παρεχόμενης δυνατότητας παράτασης Γεγονός Καταγγελίας,
β) την εξάμηνη ή τρίμηνη, κατ’ επιλογή του εκδότη, περίοδο εκτοκισμού με επιτόκιο Euribor τριμήνου και μείωση
του περιθωρίου επιτοκίου σε 4% ετησίως,
γ) την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του υφιστάμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες
δόσεις,
δ) την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε ενοποιημένη βάση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εξαμηνιαίων και Ετήσιων), και
ε) την τήρηση περιοριστικών δανειακών όρων ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται όροι που σχετίζονται με
περιορισμούς κεφαλαιουχικών και μη δαπανών, την τήρηση ελαχίστου ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων
για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου καθώς και την απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών του Ομίλου στους
προμηθευτές του και το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 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.
Για το ως άνω πρόγραμμα έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις από την Εταιρεία οι οποίες περιλαμβάνουν
προσημειώσεις επί ενσώματων παγίων και σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί εξοπλισμού συνολικού ύψους
Ευρώ 357,9 εκ., καθώς και ενέχυρα επί απαιτήσεων, μετοχών θυγατρικής εταιρείας και σημάτων του Ομίλου.
Κατά την 30 Ιουνίου 2018, το ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας αξίας ΕΥΡΩ 124,8 εκατομμύρια έχει καταταχθεί
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1, καθώς, ενώ έχει ληφθεί από την
Εταιρεία, τον Απρίλιο του 2018, η σχετική συναίνεση (waiver) από τις πιστώτριες τράπεζες αναφορικά με τη μη
τήρηση ελάχιστου ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου, η εν λόγω
συναίνεση δεν παρέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού του για τουλάχιστον 12 μήνες από
την ημερομηνία αναφοράς των συνημμένων Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
Το ανωτέρω γεγονός αποτέλεσε και τον κύριο λόγο που, κατά την 30 Ιουνίου 2018, το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
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Καταστάσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό ΕΥΡΩ 129,9
εκατομμύρια και ΕΥΡΩ 122,6 εκατομμύρια αντίστοιχα.
Η Εταιρεία συνέχισε τις διαπραγματεύσεις της με τις πιστώτριες τράπεζες για την ενίσχυση των παρεχόμενων
εξασφαλίσεων του δανείου και τον Σεπτέμβριο του 2018 έλαβε τη συναίνεση (waiver) των πιστωτριών τραπεζών
σχετικά με την μη τήρηση του ελάχιστού ύψους των εκχωρημένων απαιτήσεων κατά την 30 Ιουνίου 2018 για τους
επόμενους δώδεκα μήνες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκχώρησης των
απαιτήσεων που προτάθηκαν από την Εταιρεία και έχουν γίνει αποδεκτές από τις τράπεζες.
Τα λοιπά βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις, με εξαίρεση το κοινό ομολογιακό, έχουν ληφθεί από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της για την
εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.
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:
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο
Μείον:
Μελλοντικές χρεώσεις
χρηματοοικονομικού κόστους στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε
Χρηματοδοτικά Μισθώματα

Όμιλος
30/6/2018
31/12/2017
70
72
198
205
268
277

Εταιρεία
30/6/2018
31/12/2017
5
5

(4)

(3)

-

-

264

274

-

5

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται ως εξής:

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
68
70
196
204
264
274

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

Η Εταιρεία
30/6/2018 31/12/2017
5
5

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 13.
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21. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Σύνολο

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
1.589
1.864
1.589
1.864

Η Εταιρεία
30/6/2018 31/12/2017
1.589
1.864
1.589
1.864

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου αφορούν το μακροπρόθεσμο
μέρος των ρυθμισμένων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικό φορεά (ΙΚΑ).
Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σε προηγούμενη χρήση προέβη σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ για τα έτη
2014 και τον μήνα Ιανουάριο του 2015. Η περίοδος αποπληρωμής της ρύθμισης εκτείνεται στην περίοδο 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 σε προηγούμενη χρήση. Η περίοδος αποπληρωμής της ρύθμισης εκτείνεται στην περίοδο από 30
Ιουνίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2019.

22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
60.407
65.864
8.600
7.327
69.007
73.191

Σε χιλιάδες ευρώ
Προμηθευτές
Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα
Σύνολο

Η Εταιρεία
30/6/2018 31/12/2017
76.629
81.253
7.961
6.747
84.590
88.000

23. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι

Σε χιλιάδες ευρώ
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Μερίσματα πληρωτέα
Προκαταβολές από ασφαλιστικές εταιρείες
Λοιπά
Σύνολο

Ο Όμιλος
30/6/2018 31/12/2017
3.472
3.779
11.452
12.648
7.525
8.916
3.693
697
86
53
6.491
1.082
963
27.310
33.549

Η Εταιρεία
30/6/2018 31/12/2017
3.368
3.668
9.578
10.777
6.974
8.189
3.645
653
6.491
703
720
24.268
30.498

Λόγω υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 15, οι προκαταβολές από ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ταξινομηθεί στις 30 Ιουνίου
2018 στο κονδύλι «Συμβατικές υποχρεώσεις» της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
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24. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
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.
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.

A΄εξάμηνο 2018
Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Σε χιλιάδες Ευρώ

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Διατομεακές
Σύνολο
Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη από πώληση παγίων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Φορολογία
Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων
Περιουσιακά στοιχεία 30.6.2018
Υποχρεώσεις 30.6.2018

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

90.223
215
90.438

2.777
2.777

13
7.088
7.101

32
32

(7.303)
(7.303)

93.045
93.045

13.819

151

1.227

(11)

-

15.186

(3.686)
46
(3.324)
12
6.867
238
7.105

(75)
2
(4)
73
73

(25)
(109)
1.093
(320)
773

(11)
(11)

(31)
(31)
(31)

(3.787)
17
(3.436)
12
7.992
(82)
7.910

371.696
304.333

1.440
684

39.569
26.129

10.353
3.513

(63.370)
(43.729)

359.688
290.930
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Α΄εξάμηνο 2017
Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Σε χιλιάδες Ευρώ

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Διατομεακές
Σύνολο
Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Φορολογία
Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων
Περιουσιακά στοιχεία 30.6.2017
Υποχρεώσεις 30.6.2017

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

82.772
200
82.972

2.495
2.495

6.333
6.333

37
37

(6.533)
(6.533)

85.303
85.303

13.085

65

1.004

2

-

14.156

(3.970)
62
(4.062)
4.950
(288)
4.662

(47)
(12)
6
6

(24)
(66)
913
(328)
586

2
(1)
1

(61)
(49)
(109)
(109)

(4.041)
1
(4.189)
5.762
(617)
5.145

385.732
318.420

1.462
769

39.001
26.930

10.371
2.652

(62.114)
(40.221)

374.452
308.550

Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Ο δείκτης προσθέτει στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων, τις συνολικές αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων
περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποσβέσεων επιχορηγήσεων) καθώς και τα κέρδη / (ζημίες)
από την πώληση, την διαγραφή, την απομείωση, την αναστροφή απομείωσης και την αποτίμηση ενσώματων και
άϋλων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης
τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία μιας επιχείρησης.
O υπολογισμός του δείκτη για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018 και την συγκριτική περίοδο 1
Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έχει ως κάτωθι:

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

Λειτουργικά κέρδη
Πλέον:
Αποσβέσεις (Σημείωση 5)
Ζημιές από εκποίηση παγίων (Σημείωση 9)
Κέρδη από πώληση παγίων (Σημείωση 8)
Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
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1/130/6/2018

1/130/6/2017

1/130/6/2018

1/130/6/2017

11.411

9.950

10.086

8.862

3.787
(12)

4.041
166
-

3.678
(12)

3.961
166
-

15.186

14.156

13.752

12.989
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25. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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 και του στενού οικογενειακού
περιβάλλοντος αυτών
με τα κύρια διοικητικά στελέχη

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 και της συγγενούς εταιρείας LAVIE ASSURANCE
(βλέπε κατωτέρω).
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα εισπρακτέα/ (πληρωτέα) των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη
του Ομίλου έχουν ως εξής:
Α. Συναλλαγές με τα κύρια διοικητικά στελέχη
Κύρια διοικητικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη
διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα κύρια διοικητικά στελέχη, κατά την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση
αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως:

Σε χιλιάδες ευρώ
Αμοιβές διοικητικών στελεχών και
μελών της Διοίκησης

Σε χιλιάδες ευρώ
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ο Όμιλος
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
1.803

1.491

Ο Όμιλος
30/6/2018
31/12/2017
571

B. Συναλλαγές με θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
54

852

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
1.649

1.263

Η Εταιρεία
30/6/2018
31/12/2017
471

682
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Θυγατρικές
Απαιτήσεις
την
30/6/2018
63
3.381
1.452
435
5.331

Σε χιλιάδες Ευρώ

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Σε χιλιάδες Ευρώ

IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
EUROSITE
ΓΑΙΑ
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Υποχρεώσεις
την
30/6/2018
38.154
238
38.392

Απαιτήσεις
την
31/12/2017

Υποχρεώσεις
την
31/12/2017

0
0
3.389
1.049
433

38.202
366
0
0
0

4.870

38.568

Έσοδα
την περίοδο
1/1-30/6/2018
91
26
1
118

Αγορές
την περίοδο
1/1-30/6/2018
7.096
215
7.311

Έσοδα
την περίοδο
1/1-30/6/2017
57
25
1
83

Αγορές
την περίοδο
1/1-30/6/2017
6.284
200
6.484

Μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας από τις θυγατρικές Eurosite A.E. και ΓΑΙΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα απαιτήσεις
ύψους Ευρώ 1.548 χιλ. και Ευρώ 1.245 χιλ. 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. Τέλος, αναφορικά με την
απαίτηση ποσού Ευρώ 435 χιλ. από την Hospital Affiliates International S.A., η Εταιρεία έχει σχηματίσει σε
προηγούμενες περιόδους πρόβλεψη επισφάλειας ποσού Ευρώ 390 χιλ.

Συγγενείς- Λοιπές

Ο Όμιλος
Απαιτήσεις
την
30/6/2018

Υποχρεώσεις
την
30/6/2018

Έσοδα
την περίοδο
1/130/6/2018

3

-

-

-

3

-

-

-

318

-

-

-

318

-

-

-

3

7

-

200

3

-

-

162

324

7

-

200

324

-

-

162

Σε χιλιάδες Ευρώ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.
LAVIE ASSURANCE
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Σε χιλιάδες Ευρώ

Η Εταιρεία
Αγορές
την
περίοδο
1/130/6/2018

Απαιτήσεις

Ο Όμιλος
Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές
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Απαιτήσεις
την
30/6/2018

Υποχρεώσεις
την
30/6/2018

Έσοδα
την
περίοδο
1/130/6/2018

Αγορές
την
περίοδο
1/130/6/2018

Απαιτήσεις

Η Εταιρεία
Υποχρεώσεις

Έσοδα

Αγορές
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.
LAVIE ASSURANCE
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

την
31/12/2017

την
31/12/2017

την περίοδο
1/130/6/2017

την
περίοδο
1/130/6/2017

την
31/12/2017

την
31/12/2017

την
περίοδο
1/130/6/2017

την
περίοδο
1/130/6/2017

3

-

-

-

3

-

-

-

318

-

-

-

318

-

-

-

3

56

-

208

3

44

-

169

324

56

-

208

324

44

-

169

Τα υπόλοιπα ποσά των απαιτήσεων κατά την 30/6/2018,από τις εν λόγω εταιρείες, αφορούν χρηματοοικονομικές
διευκολύνσεις. Την χρήση 2012, η Εταιρεία σχετικά με την απαίτηση Ευρώ 318 από την LAVIE ASSURANCE, διατηρεί
ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας.

Γ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Σε χιλιάδες ευρώ
Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα
μέρη

Ο Όμιλος
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
740

56

108

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2018
30/6/2017
740

108
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26. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
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
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.
Δεν υφίσταντο χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που να επιμετρώνται στην εύλογη αξία
κατά την 30 Ιουνίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017 αντίστοιχα.
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

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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
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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 Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές
Καταστάσεις. Παράλληλα, 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).

28. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(i) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις

Την 30η Ιουνίου 2018 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 Eνοποιημένη Kατάσταση Aποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την
30η Ιουνίου 2018 και ανέρχονται σε Ευρώ 1.465 ( Ευρώ 1.065 την 30η Ιουνίου 2017).
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής
μίσθωσης καθώς και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις κατά την την 30η Ιουνίου 2018 και 31η Δεκεμβρίου 2017
έχουν ως κάτωθι:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Εντός ενός έτους
2 - 5 έτη
Μετά από 5 έτη

30/6/2018
Όμιλος
3.331
7.485
8.677
19.493

Εταιρεία
3.282
6.972
8.646
18.900

Σε χιλιάδες Ευρώ
Εντός ενός έτους
2 - 5 έτη
Μετά από 5 έτη

31/12/2017
Ο Όμιλος
3.563
8.112
10.420
22.095

Η Εταιρεία
3.382
8.011
10.374
21.767

(ii) Δεσμεύσεις λόγω εγγυήσεων
Ο Όμιλος την 30η Ιουνίου 2018 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους Ευρώ 132 χιλ.
(Ευρώ 132 χιλ. την 31 Δεκεμβρίου 2017).
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28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων, πέραν των
όσων έχουν ήδη αναφερθεί προηγούμενα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και στα οποία να
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Μαρούσι, 28/09/2018

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AK 038305

Β. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 001034

Π. Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 533419

Γ. Γ. ΛΑΜΠΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 074860
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 69690
Κατηγ.Αδείας Α
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